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Samdrift i 3B 
 
 
3B har en længere tradition for forskellige samarbejder mellem afdelingerne – og har 
arbejdet med samdrift i flere år 
 
Udgangspunkt har været, at samdrift skal komme nedefra 
 
De enkelte samdrift-områder og samdrift- temaer er drøftet med 
afdelingsbestyrelserne – og der er lavet aftaler med afdelingsbestyrelserne 
 
Der findes derfor mange forskellige samdrift-modeller – og varierende størrelser 
 
Forudsætningerne for udviklingen har været en ny driftschef-ordning og udarbejdelse 
af serviceaftaler  

 



Sep 2015 

Urbanplanen 
 
Et af Københavns største almene boligområder med 11 boligafdelinger med ca. 
3.030 lejemålenheder 

 
 

Afdelinger med egne funktionærer og maskiner. 
 
 
Medarbejderne fordelt på 36 årsværk 
 
 
Fire decentrale og små ejendomskontorer. 
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Processen frem mod samdrift 

I 2014 tog administrationen initiativ til dialog med afdelingsbestyrelserne om samdrift: 

 

1. Dialogmøde med afdelingsbestyrelserne august 2014 

2. Dialogmøde med personalet primo september 2014  

3. Samdriften fremlagt for afdelingsbestyrelserne i december 2014  

(organisering, budget og målsætninger) 

4. Tilfredsundersøgelser blandt beboere og medarbejdere 

5. Samdriften møde med afdelingsbestyrelser 25. marts 2015 

6. Samdriften besluttes af afdelingsbestyrelser 22. juni 2015 

7. Samdrift i drift pr. 1. januar 2016 
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Fleksibel tilslutning til samdriften 

1030 Sundholm Syd 
3039 Remisevænget Øst 
3041 Remisevænget Nord 
3055 Dyvekevænget 
3074 Signalgården 
6073 Hørgården 3 
6087 Norgesgade 
 
 

3040 Remisevænget Vest 

6071Hørgården 1 
6072 Hørgården 2 

Samdrift 
1923 lejemålenheder Afdelingsdrift 

268 lejemålsenheder 
 

Afdelingsdrift  
841 lejemålsenheder 

Serviceaftale med 
ydelsesbeskrivelse og 
timetal for: 
1. Indkøb 
2. Insourcede opgaver 
3. Renovation 
4. Maskiner 
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Den videre proces 

Juni Januar Januar Januar 2015 2016 2017 2018 

Tilslutning til 
samdrift 1 

Samdrift 1 Samdrift 2 

April  

Tilslutning til 
samdrift 2 
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Organisering af samdriften 

Udgangspunktet for organiseringen af samdriften er de opgaver, der i dag løses i 
driften 
 
Organiseringen er bygget op på en systematisk gennemgang af de serviceaftaler, 
som sikrer et fælles aftalegrundlag mellem driften og afdelingsbestyrelse omkring det 
ønskede service- og vedligeholdelsesniveau i afdelingerne 
 
Ny organisering med tværgående og teambaseret drift, der mere effektivt kan indfri 
alle afdelingernes serviceaftaler 
 
Samtidig styrkes organisationen, så den i fremtiden selvstændigt kan løse flere af de 
opgaver, som tidligere er blevet indkøbt eksternt 
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Samdrift  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Affaldshåndtering 
(komprimering, skakte, 
containere og containergårde, 
miljøpladser, skraldesug) 
•Vedligeholdelse af maskinpark 
•Eftersyn af el- og 

benzinværktøj 

•Renholdelse 
•Græsslåning 
•Hækklip 
•Bede 
•Træer 
•Boldbaner og legepladser 
•Opgange, kælder og loft 

•Beboerservice i boligen 
•Ind- og fraflytningssyn 
•Belysning i fællesområder  
•Reparationer af døre, vinduer, 

dørtelefoner 
•Tilsyn m. varmecentraler, CTS-

anlæg, grundvandspumper, 
ventilationsanlæg mv. 

•Telefon og træffetid 
•Udlejning af beboerlokaler 
•Forsikringssager mv. 
•Budget og regnskab 
•Rekvirering og fakturering 
•Råderetsager 
•Beboerinformation 

Servicecenter Serviceteam 

Maskinteam Grøntteam  

Snerydning 

Beboerkontakt 
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Væsentligste forbedringer 
Grøntteam og Maskinteam 

Mere effektiv anvendelse af mandskabstimer ved organisering og bedre materiel 
Mere effektiv udnyttelse af maskinpark 

 
Serviceteamet 

Fokus på beboerservice og klare flere opgaver i lejemålene selv – færre fremmede leverandører 
Når teamet er oppe i et lejemål, er opgaven samtidig at lave et ”boligtjek” - altså stoppe evt. 
misvedligehold eller skimmelvækst, som ofte er en meget dyr reparation for afdelingen.  
Specialister i fra- og indflytningssyn i alle afdelinger. Dette sikrer et mere sikkert og ensformigt 
syn, som både er til gavn for afdelingen og fraflytter.  
Teamet vil kunne lave en stor besparelse på både konto 115 og 116.  

 
Servicecenter 

Vi vil udvide beboernes mulighed for at kunne komme i kontakt med Driften.  
Vi vil fortsat have de lokale ”personlige henvendelsestider” (kl. 8.00-9.00) på de nuværende 
ejendomskontorer. 
Der vil det være muligt at få fat i Servicecenter fra kl. 9.30 og til fx kl. 14.00, fredag måske til kl. 
12.00, både til telefonisk og personlige henvendelser. 
Aftenåbent på de nuværende ejendomskontorer og sikre derved, at opgaven kommer ud til et af 
de respektive team eller ekstern leverandør med det samme 
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Gevinster 

  

Budget 
2015 

Ved 
samdrift 

Ændring 
på 114 

Besparelser 
på 115+116 

Ændring 
i alt 

Ændring i 
husleje 

Remisevænget Øst 3.911.680 3.623.826 195.841 276.089 471.930 -1,3% 

Remisevænget Nord 2.453.578 2.252.400 149.858 234.544 384.402 -1,6% 

Dyveke 761.380 678.795 60.051 54.009 114.060 -1,0% 

Signalgården 100.112 75.849 54.976 7.931 62.907 -1,3% 

Bofælleskab 421.190 371.044 41.104 38.524 79.628 -1,3% 

Hørgården 3 1.416.808 817.936 310.150 19.640 329.790 -2,3% 

Norgesgade 125.646 171.172 -45.804 17.751 -28.053 1,4% 

Sundholm Syd 100.000 15.375 20.274 1.511 21.785 -0,7% 

 I alt     786.450 650.000 1.436.450 

Mere effektiv ressourceudnyttelse – mandskab og maskiner 

Mindre behov for eksterne leverandører 

Øget leverancesikkerhed med mindre sårbarhed over for sygdom og spidsbelastning 

De enkelte teams vil sidde sammen i mandskabsrum og derved kunne spare og videndele langt 
bedre end nu, hvor det ofte er mindre grupper af gårdmænd der sidder sammen. 
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Refleksioner 
I 3B har vi ‘bare’ indledt arbejdet med samdrift uden en egentlig strategi – hvilket har gjort, at vi – eller 
andre – efterfølgende har stillet os (selv) spørgsmålene: 

 
Hvorfor indfører vi samdrift – hvad er gevinsterne og ulemperne? 

– Er vi enige om, at man kan opnå disse gevinster (lavere husleje og bedre ydelser)? 
– Er vi enige om, at gevinsterne opvejer de oplevede ulemper (oplevelse af mindre nærhed)? 
– Hvad er kvalitet: At have sin egen mand/mænd eller at få leveret bestemte ydelser fra 3B, som afdelingsmødet træffer 

beslutning om? 

 
Hvem træffer beslutning om indførelse af samdrift – og hvem skal inddrages og hvordan 
inddrages de? 

– Hvad ligger der i organisationsbestyrelsen, på afdelingsmødet, i afdelingsbestyrelsen og hos administrationen? 
– Hvordan håndterer vi, at afdelingerne er indbyrdes afhængige af at realisere potentialerne ved samdrift? 
– Skal medarbejderne have indflydelse på, om der skal gennemføres en samdrift og i givet fald i hvilket omfang? 

 
Hvordan håndterer vi ændringer i hidtidige samarbejder og fordelingsnøgler? 
 
Svært med én model, da afdelinger og samdriftsområder er meget forskellige, fx i forhold til 
størrelse, indbyrdes afdelingsstørrelser og behov – og dermed også effektiviseringsmuligheder 
(kvalitet eller kroner) 


	Samdrift i Urbanplanen
	Samdrift i Urbanplanen
	Samdrift i 3B
	Urbanplanen
	Processen frem mod samdrift
	Fleksibel tilslutning til samdriften
	Den videre proces
	Organisering af samdriften
	�Samdrift �
	Væsentligste forbedringer
	Gevinster
	Refleksioner

