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Ejendomskontoret - Kontorassistent – Ejendomsmester 
 

•Frontpersonale 

•Beboerhenvendelser 

•Daglig drift (konto 115) – mindre Planlagt Periodiske 
Vedligeholdelsesarbejder (PPV) 

•Budgetopfølgning 

•Arbejdstilrettelæggelse for ejendomsfunktionærerne 

•Flyttelejligheder 

•Administration 

•Samarbejdspartner for afdelingsbestyrelsen 



Driftschefer 
 
•Personaleledelse  
•Større arbejder – byggesager – PPV 
•Budgetopfølgning 
•Årsgennemgang – afdelingsmøde 
•Byggesager 
•Individuel modernisering og råderet – andre ansøgninger 
•Samarbejde med afdelingsbestyrelser 
 

Områdechef  
 
•Personaleledelse  
•Procedure og instrukser 
•Byggesager  
•Samarbejde med afdelingsbestyrelser 



Forum for samarbejde med afdelingsbestyrelsen 
 

•”Daglig” kontakt 

•Årsgennemgang 

•Driftsmøder/Samarbejdsmøder  

•Uformelle drøftelser 

• Intranet 

• www.vibo.dk 

 

Niveau for inddragelse 

•Fra ”alt til intet” 



ÅRSHJUL 
BYGNINGSGENNEMGANG 



1/4 

1/1 

1/11 

15/9 

1/7 

Udarbejdelse af budget 



Årshjulet for bygningsgennemgangen og budgetudarbejdelse:  
 
Medio juni til medio august:  
Driftschef udsender indkaldelse til bygnings-gennemgang. 
 
August, september og oktober:  
Afholdelse af bygningsgennemgang samt udarbejdelse af 10-års plan. 
 
Medio september til medio november:  
Udarbejdelse af budgetter. 
 
November og december: Afholdelse af budgetmøder med 
afdelingsbestyrelsen. 
 
Januar, februar og marts:  
Afholdelse af ordinært afdelingsmøde, hvor budgetter skal godkendes. 
 
30. marts er deadline for varsling af evt. huslejestigning for det kommende 
budgetår. 

 



 
BYGNINGSGENNEMGANG 

 
Hvorfor ? 

  
 Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.  nr. 1540 af  

16. december 2013 
  

Kapitel 14 
Henlæggelser og vedligeholdelse 

 
§ 60. I afdelinger, der ikke er omfattet af Byggeskadefonden, jf. § 151 i lov 
om almene boliger m.v., skal der én gang årligt foretages en gennemgang af 
ejendommens vedligeholdelsestilstand. Gennemgangen omfatter ikke de 
enkelte lejemål indvendigt. På baggrund af gennemgangen udarbejdes en 
rapport om ejendommens vedligeholdelsestilstand. 
Stk. 2. I afdelinger, der er omfattet af Byggeskadefonden, jf. § 151 i lov om 
almene boliger m.v., gælder reglerne i bekendtgørelse om bygningsdrift. 
 



§ 61. Boligorganisationens afdelinger skal årligt henlægge passende beløb til 
følgende: 
1) Fornyelse af tekniske installationer. 
2) Hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme. 
Stk. 2. Boligorganisationens bestyrelse kan dog uanset stk. 1, beslutte, at en afdeling 
skal henlægge samlet til planlagt og periodisk vedligeholdelse af bygningsdele og 
installationer. 
Stk. 3. Henlæggelsernes størrelse efter stk. 1 og 2 fastsættes på baggrund af en 
vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der mindst omfatter de kommende 10 år. 
Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af bygningsdelens og 
installationernes anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen. 
 



§ 62. Boligorganisationens afdelinger skal årligt henlægge passende beløb til 
følgende: 
1) Istandsættelse af lejlighederne ved fraflytning eller betaling af et 
normalistandsættelsesbeløb, i det omfang udgifterne hertil ikke påhviler 
fraflyttende lejere i afdelinger med vedligeholdelsesordning efter § 26 i lov om leje 
af almene boliger. 
2) Indvendig vedligeholdelse af lejlighederne i afdelinger med 
vedligeholdelsesordning efter § 27 i lov om leje af almene boliger. 
3) Istandsættelse af lejlighederne ved fraflytning i afdelinger med 
vedligeholdelsesordning efter § 27 i lov om leje af almene boliger. 
4) Tab ved lejeledighed i det omfang, tabet skal dækkes af afdelingen, jf. § 41, stk. 1, 
2. pkt., og tab ved fraflytninger. 
Stk. 2. Herudover kan boligorganisationens afdelinger henlægge passende beløb til 
nedsættelse af beboerindskud, jf. § 55. 
 



§ 63. De afdelinger, som er nævnt i § 22, stk. 4, foretager årligt passende 
henlæggelser til konsolidering af afdelingens økonomi. 
§ 64. Henlagte midler kan ikke anvendes til andre formål end dem, de er henlagt til, 
medmindre formålet er bortfaldet. Midlerne kan dog udlånes efter reglerne i § 49. 
Stk. 2. Der kan ikke henlægges til moderniserings- og forbedringsarbejder. 
§ 65. Bestemmelserne i §§ 60-62 og 64 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger 
og almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner, kommuner og 
regioner. 
 



Før årsgennemgang – huskeliste 



115 
116 

Resten af pengene 
 

BYGNINGSGENNEMGANG 
115/116/(118-90) 



Bygningsgennemgang med afdelingsbestyrelsen 
VIBO afdeling XX XXXXX.  

XXXdag den xx. xxx. 20xx kl. xxxx - Mødested: xxxxxxxxxxx  
Dagsorden:  

• Gennemgang af konto 115 
• Opfølgning på årsgennemgang 2012 
• Opfølgning på beslutninger på afdelingsmødet 2012 
• Aktivitet i indeværende budgetår incl. overførsler fra 2012/13 
• 10-årsplan PPV konto 116, herunder afdelingsbestyrelsens ønsker 
• Gennemgang af ejendommen: 

1. Afdelingens renholdelse 
2. Energirapport 
3. Kriminalpræventive tiltag 
4. Hvidevaretyper 
5. Råderetskatalog, husorden, vedligeholdelsesreglement, individuel modernisering 
6. Fraflytningsprocent 
7. Evt lokale emner   

• Selvangivelse for afdelingen ifbm. Styringsreformen 
• Fokusemne: Evt. aktuelt emne 
• Afdelingsmødet – driftsafdelingen indkalder til afdelingsmøde, med mindre afdelingsbestyrelsen 

selv ønsker at gøre det  

 Praktiske aftaler:  
 Lokale – hvor skal forslag afleveres etc.   
 Skal vi sende et forslag 

 















Bygningsgennemgang med afdelingsbestyrelsen 
VIBO afdeling XX XXXXX.  

XXXdag den xx. xxx. 20xx kl. xxxx - Mødested: xxxxxxxxxxx  
Dagsorden:  

• Gennemgang af konto 115 
• Opfølgning på årsgennemgang 2012 
• Opfølgning på beslutninger på afdelingsmødet 2012 
• Aktivitet i indeværende budgetår incl. overførsler fra 2012/13 
• 10-årsplan PPV konto 116, herunder afdelingsbestyrelsens ønsker 
• Gennemgang af ejendommen: 

1. Afdelingens renholdelse 
2. Energirapport 
3. Kriminalpræventive tiltag 
4. Hvidevaretyper 
5. Råderetskatalog, husorden, vedligeholdelsesreglement, individuel modernisering 
6. Fraflytningsprocent 
7. Evt lokale emner   

• Selvangivelse for afdelingen ifbm. Styringsreformen 
• Fokusemne: Evt. aktuelt emne 
• Afdelingsmødet – driftsafdelingen indkalder til afdelingsmøde, med mindre afdelingsbestyrelsen 

selv ønsker at gøre det  

 Praktiske aftaler:  
 Lokale – hvor skal forslag afleveres etc.   
 Skal vi sende et forslag 

 



 
 

”Googel”: 
Den almen boligsektors 

dokumentation 
lov nr. 490 af 12. juni 2009. 

 

 





Løbende informationer: 

 

• Konto 115  - Afdelingsbestyrelse web 

• Konto 116  - AB-web + 3 gange pr. år 

• Vand/varme/el - www.minenergi.dk  

• Intranet 

• www.vibo.dk 

http://www.minenergi.dk/






www.minenergi.dk 
 

http://www.minenergi.dk/


Regnskab og budget 
 
 
 
 



Årshjul for regnskabsudarbejdelse, 
revision og budgetlægning 

 
 

 Tidsplan for afholdelse af regnskabs/budgetmøder 
udsendes inden 1. august. 
 

 Tidsplanen fremsendes via mail til formanden for 
afdelingsbestyrelsen. 



Årshjul for regnskabsudarbejdelse, 
revision og budgetlægning 

 
 VIBOs økonomiafdeling påbegynder udarbejdelsen af 

årsregnskaber ultimo august, hvorefter 
årsregnskaberne overdrages til revision. 
 
 

 Umiddelbart i forlængelse af årsregnskabsafslutning 
udarbejder VIBOs økonomiafdeling forslag til 
kommende huslejebudget. 
 
 



Årshjul for regnskabsudarbejdelse, 
revision og budgetlægning 
 Årsregnskab, forslag til kommende huslejebudget, 10 

års henlæggelses- og vedligeholdelses plan samt 
specifikationer af kontiene 118 og 119 fremsendes til 
afdelingsbestyrelsen. 
 

 På regnskabs/budgetmødet gennemgås årsregnskabet 
og det kommende huslejebudget i samarbejde med 
afdelingsbestyrelsen.  



Årshjul for regnskabsudarbejdelse, 
revision og budgetlægning 
 Årsregnskabet godkendes af afdelingsbestyrelsen, når 

beboermødet har besluttet dette.  
 

 Har beboermødet besluttet ovennævnte, underskrives 
årsregnskabet af afdelingsbestyrelsen. 
 

  



Årshjul for regnskabsudarbejdelse, 
revision og budgetlægning 
 I de tilfælde, hvor beboerne selv vil godkende både 

regnskab og budget, skal der afholdes 2 beboermøder 
på et år. 

1. Et beboermøde for godkendelse af årsregnskabet 
(beboermødet skal være afholdt inden 30. 
november). 

2. Et beboermøde for godkendelse af det kommende 
huslejebudget (beboermødet skal afholdes i foråret 
og inden 15. marts). 
 



Årshjul for regnskabsudarbejdelse, 
revision og budgetlægning 
 Det kommende huslejebudget omdeles ca. 2 uger før 

afdelingsmødet. 
 Beboermødet afholdes primært i januar kvartal og skal 

være afholdt inden udgangen af marts. 



Årshjul for regnskabsudarbejdelse, 
revision og budgetlægning 

 
 I sjældne tilfælde kan et afdelings årsregnskab eller 

huslejebudget blive forkastet af beboerne på 
beboermødet.  
 

 I sådanne tilfælde, er det administrationens opgave at 
få årsregnskabet eller huslejebudgettet godkendt af 
kommunen (tilsynsmyndigheden) 



Årshjul for regnskabsudarbejdelse, 
revision og budgetlægning 
 Ved et forkastet årsregnskab eller huslejebudget er det 

afdelingsbestyrelsens opgave, at oplyse VIBO 
administration skriftligt om, hvorfor årsregnskabet 
eller budgettet ikke kan godkendes. 
 

 Administrationen anmoder herefter kommunen om 
godkendelse, idet administrationen redegør for tvisten 
overfor kommunen. 



Budgettets opbygning 
 Budgettet er et redskab, der danner grundlag for den 

nødvendige huslejeindtægt i afdelingen. 
 

 Budgettet udarbejdes efter der såkaldte 
”balanceprincip” 
 

 Det er primært de variable udgifter og dele af de 
ordinære indtægter, som afdelingsbestyrelsen og 
afdelingsmødet reelt har indflydelse på 



Budgettets opbygning 



Budgettets opbygning 



Hvilke budgetposter er der 
mulighed for at påvirke? 
 Variable udgifter 

 
 Konto 114 – Renholdelse 
1. Løn til ejendomsfunktionær (ingen indflydelse på) 
2. Trappevask  
3. Skadedyrsbekæmpelse 
 

 



Hvilke budgetposter er der 
mulighed for at påvirke? 
 Konto 115 – Almindelig vedligeholdelse 

 
 Almindelig vedligeholdelse, omfatter forventede 

”uforudsete” vedligeholdelsesudgifter og som ikke indgår 
under konto 116 – Planlagt og periodiske vedligeholdelser 
og fornyelser. 



Hvilke budgetposter er der 
mulighed for at påvirke? 
 Konto 116 – Planlagt og periodisk vedligeholdelse 

og fornyelser 
 

 Omfatter forventede arbejder, herunder turnusarbejder og 
arbejder, der udføres efter langtidsplanen for 
vedligeholdelse. 
 

 Gælder både bygningsmæssige og tekniske installationer 
 



Hvilke budgetposter er der 
mulighed for at påvirke? 
 Formålet med konto 115 og 116 vedligeholdelse er, at 

opretholde afdelingens bygning og installationernes 
oprindelige kvalitet og brugsværdi. 
 

 Herudover er henlæggelsesprincippet på konto 116, at 
der til stadighed skal henlægges beløb til at sikre en vel 
vedligeholdt afdeling og i et omfang, der gør, at alle 
beboere, uanset på hvilket tidspunkt de bor i 
afdelingen, er med til at løfte den samme byrde i 
forhold til vedligeholdelsesstandard. 



Hvilke budgetposter er der 
mulighed for at påvirke? 
 Konto 117 – Istandsættelse ved fraflytning  

 
 Kontoen indeholder udgifter til 

istandsættelsesarbejder ved fraflytning. 
 

 Vedligeholdelsesreglement A-ordning indebærer, at 
afdelingen gradvist overtager beboernes 
vedligeholdelsespligt ved fraflytning. 



A-ordning 
 Normalistandsat ved indflytning på det niveau der er 

beskrevet i vedligeholdelsesreglementet.. 
 Beboeren har vedligeholdelsespligten i boperioden 

(maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling). 
 Beboeren skal betale beløbet til normalistandsættelse 

ved fraflytning. Beløbet nedskrives over max. 10 år. 
 Efter boperiode på 120 måneder har afdelingen den 

fulde normalistandsættelses forpligtelse 
 Misligholdelse skal betales af beboeren. 

 



B-ordning 
 Vedligeholdelsesreglement B-ordning 

 
 Der hensættes beløb på konto for indvendig 

vedligeholdelse for den enkelte bolig, der dækker 
hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. 
 

 Beløbet opkræves hos den enkelte beboere udover 
huslejen. (24 kr. pr. m2 om året) 



B-ordning 
 Ingen istandsættelse ved indflytning 
 Mindre beløb på istandsættelseskontoen til 

istandsættelse ved indflytning, generelt set. 
 Løbende opsparing til istandsættelse i boperioden. 
 Ingen istandsættelse ved fraflytning. 
 Misligholdelse skal betales af beboeren 
 Ulempe at boligstandarden kan falde. Boligerne 

forfalder generelt set. 



B-ordning 
 3-rums - 80 m2 

 
Køkken Entre 

Badeværels
e 

Værelse Værelse 

Stue 

Henlæggelse pr. år:  
80 x 24,00 = 1.920,00 pr. år 

http://www.vibo.dk/vibo/index.jsp


Hvilke budgetposter er der 
mulighed for at påvirke? 
 Konto 118 – særlige aktiviteter 

 
1. Drift af fællesvaskeri 
2. Andel af fællesfaciliteternes drift 
3. Drift af møde- og selskabslokaler 



Hvilke budgetposter er der 
mulighed for at påvirke? 
 Konto 119 – Diverse udgifter 
 BL-kontingent 
 LLO-kontingent 
  Andre bestyrelsesudgifter 
 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 
 Afdelingsønsker / midler til sociale aktiviteter 
 Konsulentassistance 
 Ekstern vedligeholdelse 
 Diverse 



Bestyrelsens rådighedsbeløb 
Hovedregel: 75 kr. pr. lejemål en gang årligt 
 Kaffe, the, vand til afdelingsbestyrelsesmøder og 

beboermøder 
 Udlæg til telefonudgifter 
 Kørselsudgifter 
 Kontorartikler, porto m.v. 
 Andre småudgifter 
 Regnskab over rådighedsbeløbet skal forelægges af 

afdelingsbestyrelsen på det ordinære beboermøde til 
godkendelse. 
 
 



Hvilke budgetposter er der 
mulighed for at påvirke? 
 Indtægter 

 
 Kælderleje 
 Garage/carporte/parkeringspladser 
 Drift af fællesvaskeri 
 Andel af fællesfaciliteters drift 
 Drift af møde- og selskabslokaler 



Regnskab over beboerlokaler og 
sociale aktiviteter 
 Beboervalgte skal tillige udarbejde regnskab over 

udlejning af selskabslokale/beboerlokale/beboerhus 
ligesom der skal udarbejdes regnskab over sociale 
aktivitets midler. 
 

 Regnskaberne skal også her forelægges og godkendes 
på det ordinære beboermøde. 



Forbrugsregnskaber 
 Regnskab og budget for fællesantenner og elektroniske 

kommunikationstjenester.  
 Varmeregnskaber 
 Vandregnskaber  

 
 Evt. efterbetaling på varme og vandregnskaber på mere 

end 1.000 kr. deles over 3 rater uden gebyr.  
 Ny a conto på varme og vand udregnes af VIBO drift 
 Individuel a conto er afhængig af seneste års forbrug 

 



Hvad dækker indskud ved 
indgåelse af lejekontrakt? 
 Beboerindskud er en del af finansieringen ved 

afdelingens opførelse. 
 

 Beboerindskud forrentes ikke, da indskuddet er en del 
af finansieringen. 
 

 Beboerindskuddet kan lovmæssigt forhøjes til i alt 226 
kr. pr. lejemål. 
 



Afdelingsbestyrelses intranet 



Afdelingsbestyrelsens intranet 
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