
Temamøde – 21. februar 2017

Emne: Effektivitet – det er din husleje

Dagsorden:

• Hvad betyder aftalen mellem ministeriet, KL og BL

• Benchmark, måltal og nøgletal

• Målet er lavere husleje – hvad gør vi?

• Muligheder og barrierer



Aftalen:

• Aftale af juni 2016 som understøttes af lov med virkning fra 

1. jananuar 2017

• Mål: effektivisering af driften i den almene boligsektor

• Hvor meget: 1,5 mia kr. 

• Periode: 2014 til 2020 (for VIBO 2014/15 til 2020/21)

Aftalen mellem ministeriet, KL og BL



Spillereglerne:

• Måltal for hele den almene boligsektor. Det vil sige det er ”kun” BL 

der stilles til ansvar – i første omgang

• Ikke specifikke sparekrav, hverken i den enkelte boligorganisation 

eller den enkelte afdeling 

• Beboerdemokratiet handlefrihed er ikke ændret

• Effektiviteringsgevinster gå ubeskåret til lavere husleje

• Måltallet skal nås med regnskab 2020, dvs evalueres i 2021.

Aftalen mellem ministeriet, KL og BL



Hvilke konti:

• 109      Renovation

• 110      Forsikringer/falck

• 111      EL – fælles

• 112.1   Administrationsudgifter

• 114 Løn, trappevask, sne, ejendomskontor, skadesforebyggelse

• 115       Løbende vedligehold

• 117.1    A + B fællesomkostninger

Aftalen mellem ministeriet, KL og BL



Måltal:

• Ministeriets effektiviseringsenhed benchmarker driftsudgifter for 

både organisation og den enkelte afdeling. Der udregnes måltal 

der viser besparelsespotentiale ud fra bedste praksis.

• Der benchmarkes i videst mulige omfang mod samme 

afdelingstype og samme afdelingsstørrelse.

• Det vil sige ældrebolig mod ældrebolig, ungdomsbolig mod 

ungdomsbolig og familiebolig mod familiebolig.

Aftalen mellem ministeriet, KL og BL



Måltal: (fortsat)

• Der er tale om rå regnskabstal, hvilket medfører at der ikke er 

taget højde for specielle forhold der har påvirket tallene. Alle tal er 

udregnet pr. m2, uagtet at der forefindes udgifter der opkræves ud 

fra antal lejemål. (feks. renovation og administrationsbidrag)

• Der vil i forbindelse med styringsdialogmøderne 2017 foreligge 

reviderede måltal.

• Ministeriet oplyser at benchmarktal er tilgængelige for både 

ansatte, bestyrelser og beboere.

Aftalen mellem ministeriet, KL og BL



Leveomkostninger for enlige

Personer Udgifter Besparelsespotentiale

A 7.072 25,79

B 8.900 41,03

C 8.177 35,82

D 8.496 38,23

E 5.248 0,00

F 9.069 42,13

G 6.000 12,53

H 7.053 25,59

I 10.400 49,54

J 8.000 34,40

78.415 I alt

7.842 Gennemsnit

5.248 Bedste praksis
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Hvad betyder aftalen for VIBO:

• Besparelse  på 1,5 mia. kr. fordelt på 579.112 boliger giver at hver 

bolig skal spare 2.590 kr. i snit

• Med VIBOs 5444 boliger skal VIBO spare 14 mill. kr. fra 2014/ til 

2020/21

• Lejeindtægter i VIBO er ca. 390 mill.

• ”Sparekrav” 3,6 %  tillagt inflation (målt på huslejen)

Aftalen mellem ministeriet, KL og BL
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• Regnskabsår 2015/2016



UDLEJNING

Ind-/udflytninger

Klagesager

ØKONOMI

Budget/regnskab

Løn

Betalinger

DRIFT

Sekretariat

Teknik

Drift ude

BOLIGSOCIAL

Sekretariat

Teknik

Drift ude

BYG

Nybyggeri

Renovering

SEKRETARIAT

IT

HR

Jura

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER
Ministerier

Kommuner

BEBOERDEMOKRATI
Bestyrelse

Afdelingsbestyrelse

Beboere

LEVERANDØRER
Fælles udbud

Aftaler

BL
Samarbejde på tværs

VIBO

Administrations-

bidrag

Målet er lavere husleje – hvad gør vi?



Effektiv drift i VIBOs administration

Det har vi gjort:

• E – kommunikation med afdelingsbestyrelser og øvrige samarbejdspartnere

• E – faktura

• E – mødetavler

• E – mødeindkaldelser og papirløse møder

• E – uddannelse via hjemmeside – medarbejdere og afdelingsbestyrelser

• Effektivt indkøb (fortsatfokusområde)

• Effektive forretningsgange (fortsat fokusområde)

Målet er lavere husleje – hvad gør vi?



Effektiv drift i VIBOs administration (fortsat)

Det vil vi

• E – lejekontrakter

• E – indkaldelse til repræsentantskabsmøder

• Ny ansøger web – selvbetjeningsportal via hjemmeside

• Beboer web – mulighed for selvbetjening i administrativt system, E – blanketter etc.

• Sikker mail/post via E-boks

• MobilPay (i Sankt Peders Stræde, drift ude og boligsocial ude)

• HR system koblet op på lønsystem (papirløs medarbejderindberetning m.v.)

Målet er lavere husleje – hvad gør vi?



• Udbud / licitation / underhåndbud

• Rammeaftaler 

• Ski

• Almenindkøb

• Rabataftaler

• Afdelingsspecifikke udbud

Målet er lavere husleje – Hvad har vi gjort?



• Lokal selvbestemmelse

• Tal gymnastik

• Mulighed for forskellighed

• Kvalitetsbegreb / langtidssyn

Målet er lavere husleje – Rammer 



• Ejendomsmesteren

• Afdelingsbestyrelsen

• Administrationen

• Kommunen

• Staten

Målet er lavere husleje – Barrierer 



• Øget samdrift

• Fælles standarder

• Dokumentation af udgifter

• Resurser

• Udlicitering – outsourcing – inhouse

• Sammenlægning af afdelinger

Målet er lavere husleje – Muligheder  



• Den lokale afdeling – bygningsgennemgang

• Lokale områdemøder

• Afdelingsbestyrelseskonference

• Temamøder

• Formandsmøder

• Idekatalog

Målet er lavere husleje – Fora  


