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Forord
Afrapporteringen vil forventeligt se således ud:

Kapitel 1. Organisering og driftsmodeller 
– udkommer i starten af juli

Kapitel 2. Ledelse 
– udkommer i starten af juli

Kapitel 3. Procesvejledning 
– udkommer i midten af august

Kapitel 4. Beboertilfredshed 
– udkommer i midten af september

Kapitel 5. Nøgletal og benchmarking 
– udkommer i midten af september

Kapitel 6. Udbud og indkøb 
– udkommer i slutningen af septembe

Kapitel 7. Resultaterne af seks forsøg 
– udkommer i slutningen af september

Når alle kapitler er offentliggjort med udgangen 
af september, vil de blive samlet i én Vejledning.

Som en del af projektet blev der i efteråret 2014 
arrangeret en workshop med deltagelse af en 
række boligorganisationer, som også havde gjort 
sig erfaringer med omlægninger i driften. Work-
shoppen, der blev arrangeret i samarbejde med 
DriftsNet, viste, at der både er stor lyst og mange 
gode erfaringer, når man arbejder med en effek-
tivisering af driften. Erfaringerne fra workshoppen 
er samlet i bogen ”Bedre og billigere – erfaringer 
med omlægning af driften i almene boligorgani-
sationer” (Boligkontoret, 2015). Bogen udgives i 
samarbejde med DriftsNet, AlmenNet og BL.

God læselyst 

Projektet En innovativ vej til effektiv drift er et for-
søgsprojekt, som er støttet af Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter gennem den almene for-
søgspulje og af Landsbyggefonden og Nykredit 
Fond. Projektets formål har været at undersøge, 
hvordan den daglige drift af boligafdelinger er til-
rettelagt i den almene boligsektor og på den bag-
grund at identificere best practice for almen drift. 

Elementerne i best practice er i forskellig ud-
strækning gennemført som driftsomlægninger i 
seks boligorganisationer. I projektet har vi fulgt 
disse seks forsøg med driftsomlægning for at un-
dersøge resultatet i forhold til organisering, øko-
nomi og tilfredshed blandt beboerne. 

Det viste sig hurtigt, at den politiske beslutning om 
at omlægge driften og omlægningen af driften i 
sig selv var en krævende og svær proces. Resul-
taterne af projektet En innovativ vej til effektiv drift 
er derfor også blevet til en erfaringsopsamling i 
forhold til, hvordan man gennemfører forandrings-
processer i driften af boligområderne. Således er 
der i denne vejledning lagt vægt på, hvordan man 
gennemfører en god forandringsproces, samt hvil-
ken rolle ledelse spiller, når man skal gennemføre 
forandringer, der griber ind over for både beboe-
re, afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer.

Projektets resultater fremlægges i syv kapitler, 
som løbende offentliggøres på AlmenNets hjem-
meside frem til slutningen af september 2015. 
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Tak til følgende Boligorganisationer, herunder 
driftschefer, ejendomsfunktionærer og bestyrel-
sesmedlemmer, for deltagelse i projektets forsøg:

• Boligforeningen 3B, afdelingerne i Urbanplanen

• Himmerland Boligforening, afdelingerne i Kanal-
kvarteret

• Boligselskabet Strandparken

• Nakskov Almene Boligselskab

• Boligselskabet Nordkysten

• Midtjysk Boligselskab

Idé, projekt og vejledning er udarbejdet af:

Ida Ravnholdt Poulsen
Projektleder i sekretariatet, 
Boligkontoret Danmark

Og

Klaus Kramshøj
Seniorkonsulent i sekretariatet, 
Boligkontoret Danmark
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Denne publikation udgør 1. kapitel af i alt 7 kapit-
ler i afrapporteringen på projektet En innovativ vej 
til effektiv drift.
 
Dette kapitel samler erfaring og læring om, hvor-
dan man organiserer driften af et boligområde, så 
man får mest muligt ud af de tilgængelige res-
sourcer og af beboernes huslejekroner.

Det handler om ledelse, om samdrift og fælles-
drift, om fleksibilitet og ressourceudnyttelse og så 
handler det om planlægning og opgavestyring.

Øvrige kapitler samt alle værktøjer kan downloa-
des fra www.almennet.dk.

Tak til følgende boligorganisationer, herunder 
driftschefer, ejendomsfunktionærer og bestyrel-
sesmedlemmer, for deltagelse i projektets forsøg:

• Boligforeningen 3B, afdelingerne i Urbanplanen

• Himmerland Boligforening, afdelingerne i Kanal-
kvarteret

• Boligselskabet Strandparken

• Nakskov Almene Boligselskab

• Boligselskabet Nordkysten

• Midtjysk Boligselskab

Indledning
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Indledning

Boligselskabet Nordkysten, afd. 8, Grydemosegård. Foto leveret af Boligkontoret Danmark.
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Konklusioner 
 og anbefalinger

Samarbejde på tværs

På baggrund af erfaringer fra nærværende pro-
jekt og erfaringer fra en række andre organisa-
tioner i sektoren kan det for langt de fleste bolig-
organisationer anbefales at arbejde strategisk og 
målrettet frem mod fælles drift eller samdrift på 
tværs af afdelinger og/eller organisationer afhæn-
gig af størrelse og geografi. 

Der er klare fordele ved at organisere driften, så 
man løser opgaver i teams og samarbejder på 
tværs af afdelinger og boligområder: 

• Samdrift giver den enkelte afdeling adgang til 
en langt større pulje af kompetencer og ressour-
cer (mandskab og materiel) og dermed mind-
sket behov for brug af eksterne håndværkere.

• Medarbejdernes mulighed for faglig speciali-
sering øges, hvilket på sigt sikrer øget kvalitet 
i opgaveløsningen. 

• Samdrift sikrer fleksibilitet i forbindelse med 
sygdom og ferie, hvilket giver mulighed for at 
nedbringe antallet af midlertidige ansættelser 
i fx sommerperioden.

• Samdrift giver mulighed for, at man kan redu-
cere den faste bemanding og udlicitere i pe-
rioder med spidsbelastning (vækstperioden 
og ved sne).

• Samdrift giver mulighed for at udnytte poten-
tialerne ved stordrift. 

I forhold til stordriftsfordele er det særligt større op-
gaver i de grønne områder eller i forbindelse med 
større vedligeholdelsesopgaver på ejendommene, 

Erfaringer fra projektet peger på, at der for langt 
de fleste boligorganisationer er et stort økonomisk 
potentiale ved at fokusere på organiseringen af 
driften. I et tilfælde er der opnået årlige bespa-
relser på knap 15 % på konto 114 (renhold, løn-
ninger mm.) og i et andet tilfælde er der i arbejdet 
med en ny organisering lagt et budget med 21 % 
i årlige besparelser på konto 114, 115 (alm. ved-
ligehold) og 116 (planlagt vedligehold). Det er vel 
at mærke besparelser det første år, og da organi-
sationsudvikling og forandring tager tid og er en 
løbende proces, forventes det, at besparelserne 
på sigt vil være endnu større end det, der tegner 
sig efter blot 1-2 år.

De besparelser, som er konstateret i forhold til or-
ganiseringen af den daglige drift, er resultatet af 
en proces, hvor der er sat fokus på samarbejde, 
kompetencer, serviceaftaler, planlægning og ikke 
mindst ledelse. Nedenfor kan du læse mere ud-
dybende om de fire anbefalinger til organisering 
af driften.

Anbefalinger

Samarbejde på tværs

Den rigtige mand til opgaven

Et klart aftalegrundlag og målrettet planlægning

Ledelse
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En græsklipper som koster omkring 300.000 kr. 
skal køre mindst 600 timer om året, hvis investe-
ringen skal kunne betale sig. Store traktorer på 
mere over 150 hk, som koster mere end 400.000 
kr. skal køre mellem 600 og 800 timer årligt. Reg-
nes de årlige driftsomkostninger med, så skal 
disse maskiner afskrives over 8 år.

Ud fra disse betragtninger er det tydeligt, at de 12 
traktorer ikke udnyttes effektivt og at investeringer-
ne i de store og dyre maskiner kun kan betale sig, 
hvis maskinerne anvendes på tværs af større geo-
grafiske områder. Ideen med at hver afdeling har 
sin egen traktor til rådighed er uholdbar i forhold til 
en rationel udnyttelse.

Således kan det anbefales, at man flytter ejerska-
bet af materiel op i organisationen eller i højere 
grad deler maskiner på tværs af flere afdelinger. 
Det giver bedre udnyttelse og mindre omkostnin-
ger til drift og vedligeholdelse. 

For at sikre sig at traktorer, græsklippere, fejema-
skiner og lign. kører effektivt i hele deres levetid, 
bør man følge maskinerne og danne sig overblik i 
et maskinskema, hvor nedenstående registreres:
 
• Type
• Årgang
• Indkøbspris
• Reparations- og vedligeholdsomkostninger
• Anvendelsesområde (sne, græs, fejning etc.)
• Afskrivning
• Kørte timer årligt (registreres løbende)

Et sådant overblik vil være et godt værktøj til at 
vurdere behovet ifm. fremtidige investeringer i 
større maskiner.

at man kan drage nytte af samdriften. Det kræver 
styring og planlægning af mandskab og maskiner. 

Stordriftsfordele er fx konstateret ved følgende 
opgaver:

• Hækklipning 
• Beskæring
• Beplantning
• Græsslåning (fælles indkøb af større maski-

ner til store arealer)
• Vedligeholdelse af hegn, plankeværk, kæl-

dergange mm.

Samdriften kan i øvrigt, hvis den planlægges for-
nuftigt, sikrer et bedre arbejdsmiljø. Det psykiske 
arbejdsmiljø forbedres, fordi medarbejderne ind-
går i sociale og kollegiale sammenhænge, som 
sikrer bedre sparing og udvikling. Det fysiske ar-
bejdsmiljø forbedres, fordi man med større fleksi-
bilitet og bedre planlægning sikre, at den samme 
medarbejder ikke udfører det samme belastende 
arbejde i længere perioder (fx. hækklipning). 

Maskiner

Samdrift på tværs af afdelinger giver mulighed 
for at udnytte medarbejderkompetencer og ma-
terielle ressourcer langt mere effektivt. 

Således er der i forhold til større kørende maski-
ner og specialværktøj konstateret et potentiale 
ved samdrift. 

I en af de deltagende boligorganisationer er der 
beregnet en gennemsnitlig køretid for 12 traktorer 
på 144 timer årligt. Maskinerne ejes af den enkel-
te afdeling og har således hidtil kun været i brug 
i den enkelte afdeling. 

Konklusioner 
og anbefailinger
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I forhold til specialværktøj kan det give mening at 
indkøbe i fællesskab på tværs af afdelinger frem-
for at leje eller købe opgaveløsning eksternt, da 
der således er en større masse af brugere.

Den rigtige mand til den rigtige opgave

En stor udgift i driften er beboerserviceopgaver 
i lejemålene. Det er opgaver, som har karakter 
af VVS-arbejde, el-arbejde og snedker/tømrer-
arbejde, men som falder ind under den alminde-
lige beboerservice. På grund af manglende plan-
lægning og brug af medarbejdernes individuelle 
kompetencer sendes opgaverne ofte ud af huset 
til eksterne. Og det er en dyr løsning, når mange 
af opgaverne både må og kan løses af boligorga-
nisationerne selv. Det handler om, at de medar-
bejdere, som er dygtige til opgaver i det grønne, 
hjælper de medarbejdere, som er dygtige til be-
boerservice – og omvendt. Og de medarbejdere, 
som er dygtige til IT og den øgede administration 
påtager sig de opgaver frem for, at andre med-
arbejdere skal bruge dobbelt tid på opgaverne. 
Kompetencerne skal ganske enkelt sættes i spil 
på tværs af organisationen.

Rigtig mange ejendomsfunktionærer og varmeme-
stre har kompetencer til at løse en lang række op-
gaver indenfor de nævnte områder. Så hvis man 
’ringer til en kollega’ i stedet for at ringe til en hånd-
værker, så siger erfaringerne fra projektet, at der er 
mange penge at spare. I forbindelse med samdrift 
på tværs af 1000 lejemål blev der konstateret en 
besparelse på 30.000 kr. om måneden alene ved 
udnyttelse af eksisterende kompetencer på tværs. 

Et klart aftalegrundlag 
og en målrettet planlægning

Driften af boligområder er omfattende og listen 
over opgaver er lang. For at sikre den bedst mu-
lige service anbefales det, at man arbejder ud 
fra klare aftalegrundlag i form af serviceaftaler. 
Serviceaftalerne indgås mellem administratio-
nen og den enkelte afdelingsbestyrelse og skal 
indeholde en klar stillingtagen til serviceniveau-
et samt afklaring af, hvilke arbejdsopgaver der 
skal løses i løbet af året. Serviceaftalen fungerer 
både som et planlægningsværktøj for driften og 
som kommunikationsværktøj til bestyrelser.
 
Erfaringer fra projektet viser, at man i meget ringe 
grad anvender planlægningsværktøjer i det dag-
lige arbejde. Det resulterer i forringet service, da 
opgaverne i driften ikke sættes i system. Mang-
lende definition af den service, der leveres, gør 
i øvrigt driften sårbar overfor udskiftning blandt 
medarbejdere samt i forbindelse med fravær. I 
værktøjskassen finder du eksempler på, hvordan 
en serviceaftale kan se ud. 

Det anbefales, at man på baggrund af service-
aftalerne udvikler og anvender arbejdsplaner 
(årshjul, månedsplaner, ugeplaner). Du kan finde 
skabeloner til arbejdsplaner i værktøjskassen og 
nederst i dette kapitel, kan du læse mere om de 
enkelte værktøjer. 

Der findes allerede digitale løsninger, som kan 
dække en række af de nævnte behov, som fx 
registreringsværktøjer og planlægningsværktø-
jer. Udfordringen er at finde et værktøj, som kan 
det hele. Boligkontoret Danmark har i forbindelse 
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Konklusioner 
og anbefailinger

med dette projekt udarbejdet en kravsspecifika-
tion, som virksomheder som EG arbejder videre 
med. Målet er at udvikle et værktøj, som målretter 
sig den almene sektor.

Ledelse

De øvrige anbefalinger kan kun implementeres, 
hvis styring og ledelse af driften er på plads. Det 
er nødvendigt, at den daglige ledelse og styring 
af driften styrkes. Lokal ledelse og daglig koordi-
nering af arbejdet sikrer bedre service samt bedre 
udnyttelse af ressourcer. Planlægning og koordi-
nering, strategiarbejde og personaleledelse skal 
placeres hos en eller flere ledere afhængig af 
organisationens størrelse. Når ansvaret samles 
i en ledelse frem for at ligge ude hos den eller 
de enkelte medarbejdere, så sikrer man et samlet 
overblik og et godt udgangspunkt for effektiv drift. 

Projektets undersøgelser af ledelse af driften vi-
ser, at der mange steder er en række barrierer 
for at fokusere på den daglige ledelse og for at 
arbejde strategisk med målsætninger og orga-
nisering. Det anbefales derfor, at man i sektoren 
generelt gør sig overvejelser om, hvordan man 
sikrer et ledelseslag, som kan styrke en fortsat 
udvikling af såvel drift som medarbejdere. Såle-
des handler behovet for ledelse dels om perso-
naleledelse dels om strategisk ledelse (læs mere 
i kapitlet om Ledelse som du finder på projektets 
forside på www.almennet.dk).

En optimal organisering?

Driften af almene boliger er kompleks og forander-
lig og en optimal drift sikres kun ved løbende udvik-
ling og optimering. Det giver ikke mening at tale om 
en statisk optimal organisering eller driftsmodel.

Alligevel tegner der sig et billede af, at potentialet 
ved én model er større end ved andre – særligt 
på tværs af en vis boligmasse. 

Konkret er der beregnet et besparelsespotentiale 
på 21 % på konto 114, 115 og 116 ved imple-
mentering af en teamopdelt samdrift på tværs af 
10 afdelinger og i alt 2500 lejemål. Modellen er 
bygget op omkring klare serviceaftaler med hver 
af de 10 afdelingsbestyrelser. På den baggrund 
er der skabt et overblik over alle opgaver, så det 
er blevet muligt at strukturere driften i fire faglige 
teams på tværs af boligafdelingerne (grønt team, 
serviceteam, maskinteam og fælles kontor).

Modellen indebærer, at hvert team ledes af en 
driftsleder eller teamkoordinator, som skal sikre 
kvalitet i driftens leverancer samt have fokus på 
personaleledelsen i det daglige. Modellen favner 
således alle de ovenstående anbefalinger om fo-
kus på samarbejde på tværs, den rigtige mand til 
den rigtige opgave, klare aftalegrundlag og mål-
rettet planlægning og ledelse.

Den sociale funktion, som i mange tilfælde vare-
tages af ejendomsfunktionærerne, er et kende-
tegn for driften af den almene sektor – man kan 
kalde det Meyer-effekten. Den almene sektor skal 
være for alle – også udsatte og svage beboere. 
Dette element skal medtænkes, når man omorga-
niserer driften, og alle medarbejdere skal rustes 
til at møde beboerne, der hvor de er. I flere af 
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forsøgene har det været et fokuspunkt gennem 
hele processen og italesættes også i forbindelse 
med udarbejdelse af serviceaftaler til afdelinger. 
Her fremgår det, at der skal sættes tid af til god 
og imødekommende service. Desuden åbner 

samdrift modellen for, at man løser flere opgaver i 
egen organisation – dvs. at det sjældnere vil være 
eksterne håndværkere, der kommer i beboernes 
lejemål og i stedet vil være medarbejdere, som 
beboerne kender.

Den teamopdelte samdrift tager udgangspunkt i de enkelte afdelingers serviceaftaler og på den baggrund afgrænses 
opgaverne i fire teams, som støtter hinanden på tværs: grønt team, serviceteam, maskinteam og fælles kontor. De fire 
teams har tilknyttet koordinatorer, som står for den daglige ledelse og planlægning. Illustration: Ida Ravnholdt Poulsen.
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Driftsmodeller
i den almene sektor

Driftsmodeller og organiseringsformer
Det er svært at finde to ens almene boligafdelin-
ger i Danmark. Der vil ofte være betydningsfulde 
forskelle på selv de mest sammenlignelige bolig-
afdelinger i forhold til den daglige drift. Det kan 
skyldes størrelsen og udformningen af udendørs-
arealerne, byggeriets tilstand og art eller beboer-
sammensætningen. Disse forskelle har indflydel-
se på, hvordan man i de enkelte afdelinger har 
sammensat driften. Endelig har boligafdelingerne 
forskellig historik og kultur i forhold til drift og ser-
viceniveau. Det betyder, at der er næsten ligeså 
mange driftsmodeller, som der er boligafdelinger. 

Når vi i det følgende præsenterer fire driftsmodel-
ler, skal de derfor ikke opfattes som absolutte, men 
det har vist sig at være en meningsfuld opdeling i 
forhold til at italesætte en række fordele og ulem-
per ved forskellige måder at organisere driften på.

Afdelingsopdelt drift

På trods af den omtalte mangfoldighed i måder at 
organisere driften på er der dog én model, som i 
høj grad præger de almene boligafdelinger. Den 
kalder vi den afdelingsopdelte drift.

Den afdelingsopdelte drift er den driftsmodel, 
som er mest udbredt i den almene sektor. 

Det er samtidig den mest traditionelle i den forstand, 
at det er den model, der har eksisteret i længst tid. 
I grove træk går den afdelingsopdelte drift ud på, 
at én medarbejder varetager alle driftsopgaverne 
i én afdeling. Boligafdelingerne varierer dog i vid 
udstrækning i størrelse, så man kan også sige, at 
der i gennemsnit er én medarbejder til at passe 80-
100 lejemål. Større afdelinger passes af flere med-
arbejdere, og afdelingen deles op i områder eller 
blokke, som så fordeles mellem medarbejderne. 

Boligselskabet Strandparken, afd. 1. Foto leveret af Boligkontoret Danmark.
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Den afdelingsopdelte drift er den mest traditionsbundne og den mest udbredte driftsmodel i den almene sektor. Den 
har som centralt kendetegn, at én mand er knyttet til én afdeling eller ét boligområde. Han har ofte sit eget kontor og 
egen åbningstid. Modellen findes dog i mange variationer rundt om i boligorganisationerne. Illustration: Ida Ravnholdt 
Poulsen

Nedenfor ses fordele og ulemper forbundet med 
modellen – disse er identificeret gennem inter-
views med medarbejdere og bestyrelser og ved 
spørgeskemaundersøgelser blandt beboere.
 
Fordele:
• Stort ejerskab hos medarbejderen
• Stort kendskab til ejendomme, arealer og be-

boere hos medarbejderen
• Tryghedsskabende for visse beboergrupper

Ulemper:
• Personafhængig beboerservice og standard
• Øgede udgifter til håndværkere – manglende 

kompetenceudnyttelse
• Manglende videndeling og fagligt og socialt 

fællesskab 
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Driftsmodeller
i den almene 
sektor

Fællesdrift

Fællesdrift er kendetegnet ved, at grænserne 
mellem afdelinger eller ejendomme er brudt op, 
så medarbejderne ikke kun arbejder med driften 
af ét fast afgrænset område. 

Ofte er medarbejderne hovedsageligt tilknyttet og 
har ansvaret for et område eller én afdeling, men der 
drages nytte af stordriftsfordelene i forhold til større 
årshjulsopgaver, ligesom kompetencerne i medar-
bejdergruppen anvendes på tværs af den samlede 
driftsenhed (flere afdelinger/boligorganisationen).

I nogle tilfælde er medarbejderne ikke knyttet til et 
bestemt ansvarsområde men arbejder på tværs ale-
ne på baggrund af kompetencer og opgavetyper.
 

Fordele:
• Ledelse (personaleledelse, planlægning og 

strategisk ledelse)
• Besparelser på administration (kontorhold og 

tid)
• Ressourceudnyttelse (maskiner og kompe-

tencer)
• Videndeling og fagligt og socialt fællesskab
• Fælles standard for beboerservice

Ulemper:
• Mindsket ejerskab og dermed ansvarsfølelse
• Mindsket lokalt kendskab til ejendomme, are-

aler og beboere
• Kompetencekrævende (ledelse) 

Fællesdrift giver god mening i en mindre boligorganisation, hvor antallet af medarbejdere er for lavt til, at de kan deles 
op i faglige teams. Pointen med fællesdrift er, at alle ressourcer sættes i spil og kan bruges på tværs af afdelinger. 
Derudover kan man i fællesdrift høste stordriftsfordele – fx ved at man kun har ét ejendomskontor. Illustration: Ida 
Ravnholdt Poulsen.
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Teamopdelt drift (geografisk/faglig)

Den teamopdelte drift er enten opdelt i geografi-
ske teams eller i faglige teams. Den geografiske 
opdeling kan give mening for boligselskaber, som 
breder sig ud over et meget stort geografisk om-
råde, hvor den faglige opdeling giver mening på 
tværs af afdelinger, som ligger relativt tæt. I den 
fagligt opdelte teamstruktur er opgaverne delt op 
i fx grønne og blå opgaver. Det grønne team pas-
ser således udeområder (renhold, grønt arbejde) 
og det blå team varetager alle opgaver i lejemål 
samt vedligeholder indendørs installationer mm.
 

Fordele:
• Faglig specialisering
• Videndeling og fagligt og socialt fællesskab
• Ressourceudnyttelse (maskiner og kompe-

tencer)
• Sparet transporttid
• Fælles standard for beboerservice

Ulemper:
• Mindsket ejerskab og dermed ansvarsfølelse
• Mindsket lokalt kendskab til ejendomme, are-

aler og beboere
• Kompetencekrævende (ledelse) 

Teamopdelt drift kan enten handle om geografi eller faglighed. Geografisk opdeling i teams kan være effektiv, hvis en 
boligorganisation fordeler sig over et meget stort geografisk område. Den faglige opdeling kan omvendt være med til 
at føre de rette ressourcer hen til de opgaver, som skal løses. Illustration: Ida Ravnholdt Poulsen.



17

Facility Service modellen er kendt fra den private sektor. Den kan være svær at kombinere med den sociale funktion, 
som også er en del af driften af almene boliger. Til gengæld er den fleksibel og giver mulighed for at servicere et stort 
geografisk område. Illustration: Ida Ravnholdt Poulsen.

Driftsmodeller
i den almene 
sektor

Facility Service modeller

Facility Service modellen bygger på, at medar-
bejderne har deres udgangspunkt i et stort fælles 
call center, hvor alle beboerhenvendelser kom-
mer ind og bliver behandlet. Modellen er ikke i sin 
fulde udgave repræsenteret i den almene sektor. 

Modellen anvendes mest i den private sektor, og 
vi har undersøgt modellen hos den private udlej-
ningsadministration, DEAS. Modellen adskiller sig 
fra de øvrige modeller ved, at medarbejderne ikke i 
udgangspunktet er knyttet til et afgrænset geogra-
fisk område eller til en eller flere boligafdelinger.

Medarbejderne arbejder derimod med udgangs-
punkt i en servicebil, som er udrustet til vareta-

gelse af enten udendørs eller indendørs vedli-
geholdelsesopgaver. Servicebilerne kører i faste 
ruter, og opgaverne er planlagt i ugeplaner, som 
fastlægges fra et Call Center, som står for koordi-
nering og kundeservice. 

Fordele:
• Besparelser på administration (kontorhold og tid)
• Udvidet telefontid
• Videndeling og fagligt og socialt fællesskab
• Faglig specialisering
• Fælles standard for beboerservice

Ulemper:
• Manglende variation i arbejdet
• Mindsket lokalt kendskab til ejendomme, are-

aler og beboere
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I det følgende opridses de modeller, som på bag-
grund af undersøgelsesfasen, blev implemente-
ret eller er i implementeringsfasen i de seks del-
tagende boligorganisationer. Du kan læse meget 
mere om de enkelte forsøg i kapitlet Resultater 
af forsøg i værktøjskassen på AlmenNets hjem-
meside.

Hvert forsøg blev indledt med en forundersøgel-
se, hvor omstændigheder og lokale forhold for 
hvert selskab blev kortlagt:

• Økonomi (udtræk fra konto 114, 115, 116)
• Størrelse (antal boliger og afdelinger)
• Bemanding
• Maskiner
• Matrikler og arealfordeling
• Geografi
• Beboersammensætning
• Erfaringer med indkøb, udlicitering mm.
• Driftsmodel

Med udgangspunkt i de eksisterende driftsmo-
deller startede hvert forsøg med en inddragende 
proces, hvor beboerdemokrater og medarbej-
dere indgik i arbejdet omkring udformningen af 
en ny model for driften. Du kan læse mere om de 
processer, som har været i gang i de seks bo-
ligorganisationer, under værktøjskassens kapitel 
Procesvejledning. 

I samarbejde med bestyrelser og medarbejdere 
om effektiv drift blev der dels taget udgangs-
punkt i erfaringerne med fordele og ulemper ved 
forskellige driftsmodeller, dels blev der taget ud-
gangspunkt i de lokale forhold og den enkelte bo-
ligorganisations ønsker, forventninger og behov. 

I alle forsøgene har der været fokus på, at man 
fortsat skal sikre nærvær og tryghed for bebo-
erne, da den sociale sammenhængskraft i bolig-
områderne i vid udstrækning handler om driftens 
medarbejdere, om synlighed og om at have tid til 
en snak om løst og fast.

Nedenfor opridses kort hvilken organisering og 
hvilke øvrige fokuspunkter, der er været i de seks 
forsøg med effektiv drift. 

Du kan som sagt læse meget mere om hver en-
kelt organisation samt om proces, organisering 
og beboertilfredshed i de enkelte forsøg i værk-
tøjskassens kapitel om Resultater af forsøg. 

Driftsmodeller
og organisering i 6 forsøg
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Driftsmodeller
og organisering 
i 6 forsøg

Boligselskabet Strandparken

Organisering:
• Fælles drift – samarbejde om større opgaver, 

faglig sparring og udnyttelse af kompetencer 
og ressourcer på tværs

• Daglig ledelse og koordinering - Lokalinspek-
tør/ejendomsmester

• Serviceaftaler for hver afdeling

• Arbejde med årshjul og arbejdsplaner for den 
samlede drift

• Fokus på kommunikation og information til be-
boerdemokratiet

Øvrige fokuspunkter:
• Fælles udbud på istandsættelse af flytteboliger
• Fælles udbud på rengøring og trappevask

Status:
• Fuldt implementeret

Nakskov Almene Boligselskab

Organisering:
• Områdeopdelt drift med samarbejde om stør-

re opgaver i det grønne

• Daglig ledelse og koordinering - Lokalinspek-
tør/ejendomsmester

• Fælles ejendomskontor

• Serviceaftaler for hver afdeling

• Arbejde med årshjul og arbejdsplaner for tre 
geografiske områder

• Periodevis timeregistrering til opgavestyring

Øvrige fokuspunkter:
• Fælles udbud på istandsættelse af flytteboliger

Status:
• Fuldt implementeret

Boligselskabet Nordkysten

Organisering:
• Synergiarbejde – samarbejde om større opga-

ver i det grønne, hvor der er stordriftsfordele

• Synsteam – i forbindelse med implementering 
af elektronisk syn samles fraflytningssyn på 5 
medarbejdere i et tværgående synsteam

• Koordinering – en koordinator for e-syn og en 
koordinator for synergiarbejde

• Arbejdsplaner for synergiopgaver (større op-
gaver som løses sammen)

Øvrige fokuspunkter:
• Elektronisk syn
• Fælles udbud på istandsættelse af flytteboliger

Status:
• Implementeringsfase
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Boligforeningen 3B – Urbanplanen

Organisering:
• Samdrift - Teamopdelt fælles drift i faggrup-

per på tværs af afdelinger

• Daglig ledelse og koordinering - Tre daglige 
driftsledere for de faglige teams

• Serviceaftaler for hver afdeling

• Arbejde med årshjul og arbejdsplaner for den 
samlede drift

Øvrige tiltag:
• Fælles udbud på istandsættelse af flytteboliger

Status:
• Implementeringsfase

Midtjysk Boligselskab

Organisering:
• Organisering fastholdes (geografisk teamop-

delt)

Øvrige tiltag:
• Strategiarbejde – målsætninger og handle-

planer
• Logistik og transportoptimering
• Maskinoptimering
• Vintervedligehold
• Elektronisk syn
• Fælles udbud på istandsættelse af flytteboliger

Status:
• Implementeringsfase

Himmerland Boligforening - Kanalkvar-
teret

Organisering:
• In-sourcing af konto 115-opgaver
• Trinvis etablering af fælles drift

Øvrige tiltag:
• Fælles indkøb

Status:
• I proces
 

Boligselskabet Nordkysten, afd. 13, Lerbakken.
Foto leveret af Boligkontoret Danmark.
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Værktøjer
På projektets hjemmeside på www.almennet.dk 
finder du skabeloner til følgende planlægnings-
værktøjer. Værktøjerne er udviklet i forbindelse 
med de forskellige forsøgsprojekter og skal så-
ledes tilpasses den organisering af driften, som I 
arbejder med. Det er altså skabeloner, som kan 
downloades og videreudvikles.

Når du åbner hvert enkelt værktøj, er der en detal-
jeret beskrivelse af værktøjets anvendelsesmulig-
heder og om værtøjets konkrete opbygning. 

Nedenstående er en kort introduktion.

Hvis du har spørgsmål til værktøjerne kan du kon-
takte Boligkontoret Danmarks sekretariat, som 
kan henvise til udviklerne af de enkelte værktøjer.

• Serviceaftale (excel + word-skabelon)
Du finder tre eksempler på serviceaftaler 
på hjemmesiden. Én til driften (den daglige 
leder) med estimeret tid per opgave for én 
afdeling – et excel-ark. Én udgave i word, 
hvor alle opgaver er beskrevet – denne bru-
ges som aftalegrundlag til bestyrelserne. Og 
en sidste serviceaftale, som kan bruges som 
skabelon, hvis man i en samdrift har opdelt 
driften i faglige teams (excel-skabelon)

• Årshjul (excel-skabelon)
Årshjulet kan bruges til flere ting. Konkret er 
det blevet brugt til at få overblik over de opga-
ver, som falder højst fire gange om året. Dvs. 
kvartalsopgaver, halvårsopgaver og opgaver, 
der kun løses én gang om året. Dels kan det 
bruges i kommunikationen med bestyrelser, 
så man i de forskellige afdelinger ved, hvor-
når man kan forvente, at forskellige større op-
gaver løses, dels giver det et godt overblik 
over årets større opgaver.

• Månedsplan (excel-skabelon)
Månedsplanen er en detaljeret version af 
årshjul og serviceaftaler – her kan lederen få 
overblik og fordele opgaverne på måneder i 
de forskellige afdelinger. Således sikrer man, 
at alle opgaver løses, og at man har overblik 
over, hvad der skal laves hvor og hvornår.

• Ugeplan (excel-skabelon)
Ugeplanen er de enkelte medarbejderes 
værktøj til at planlægge ugen. Der vil dels 
fremgå nogle faste opgaver, dels vil medar-
bejderen have mulighed for at skrive opgaver 
ind i ugeplanen, når de opstår – fx en dryp-
pende vandhane hos Fru Hansen.



22

Litteratur
Temaundersøgelse om administrationsforhold – 
del 1, Landsbyggefonden, 2008 

Temaundersøgelse om administrationsforhold mv. 
– del 2 benchmarking mv, Landsbyggefonden, 
2008 

Evaluering af Helhedsorienteret driftsstrategi, Kø-
benhavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltnin-
gen, 2010

Bedre og billigere – erfaringer med omlægning 
af driften i almene boligorganisationer, Boligkon-
toret Danmark, AlmenNet, DriftsNet og BL, 2015 

Nyttige Links

• DriftsNet: www.driftsnet.dk
• Landsbyggefondens tvillingeværktøj:           

www.lbf.dk/selvbetjeninger/tvillingevaerktoej

App 

Find denne vejledning og foreningens andre pub-
likationer i AlmenNets app, som kan hentes på 
App Store. Med app’en har du altid AlmenNets 
publikationer ved hånden i et læsevenligt, digitalt 
bladre-format, hvor du nemt kan skabe overblik 
over publikationerne og finde de rette værktøjer.

og andre henvisninger


