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FORORD
I efteråret 2014 mødtes driftsansvarlige, afdelingschefer og projektledere
fra hele landet til en fælles workshop i BL’s lokaler i København.
Workshoppen var arrangeret af DriftsNet og AlmenNet i samarbejde med Boligkontoret Danmark, som siden 2013 har arbejdet med
projektet ”En innovativ vej til effektiv drift”. Projektet, der afsluttes i
efteråret 2015, er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter,
Landsbyggefonden og Nykredits Fond.
Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer og oplevelser
med at indføre nye driftsmodeller og nye værktøjer i organisationerne – til gensidig inspiration og læring. Idéen var desuden at skabe et
rum med plads til ærlige beretninger om, hvad der var gået godt – og
ikke mindst hvad der havde været svært – i de forandringsprocesser,
boligorganisationerne hver især havde sat i gang.

Med denne bog samler vi op på de erfaringer, der blev delt på workshoppen den dag, og præsenterer dem i en struktureret og uddybende
form. Erfaringerne er delt op i fire temaer, der handler om henholdsvis processen, organiseringen, ledelsen og værktøjerne i forbindelse
med en omlægning af driften. Eksempler fra boligorganisationerne
findes bagest i bogen.

Erfaringsudvekslingen har været med til at belyse kompleksiteten
omkring indførelsen af effektiv drift. Temaerne i denne bog er således ikke en udtømmende præsentation af færdige løsninger – men
nærmere et ekstrakt af en fælles beretning og en fortsat samtale om
en oplevet virkelighed. Bogen præsenterer en række anbefalinger og
foreløbige læringspointer – til inspiration for de mange driftsansvarlige, der står over for større omlægninger af den daglige drift og for alle
andre, der har interesse for forandringsprojekter i den almene sektor.
Michael Demsitz
Administrerende direktør
Boligkontoret Danmark
København, juli 2015
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INDLEDNING
Når vi taler om omlægning af driften i en boligorganisation er der
omtrent lige så mange måder at gribe det an på, som der er boligorganisationer. Selskabets størrelse, antallet af boligafdelinger – og
den geografiske afstand i mellem dem – er blot nogle af de vigtige
faktorer, der spiller ind, når man skal organisere boligernes drift
og vedligehold. Dertil kommer også forhold, som er langt mindre
”håndfaste” – men som kan have kolossal betydning for, hvordan
tingene gøres i et boligselskab og ikke mindst for, hvordan man i
det hele taget indfører forandringer og kommer i gang med at gøre
tingene på en anden måde. Vi taler her om for eksempel boligorganisationens eller boligafdelingens kultur, historie, værdier, beboersammensætning og arbejdspladskultur. Forhold, der kan være
svære at synliggøre, men som kan være styrende i forbindelse med
hverdagen – og afgørende, når denne hverdag mødes med tiltag til
forandringer. Mange boligorganisationer er bundet op på traditioner, der blev grundlagt helt tilbage fra selskabets begyndelse, og
som gennem tiden er blevet holdt i hævd og praktiseret af beboerdemokrater og ansatte. Det er ofte disse traditioner, der bliver
udfordret, når nutidens ”effektiviseringsord” begynder at dukke op
på bestyrelsesmødernes dagsorden.
En boligorganisations størrelse, antal boligafdelinger og geografi
kan og skal i høj grad være med til at afgøre, hvilken driftsmodel
der er den bedste at vælge, når man skal organisere driften og
tænke fremtidens behov og muligheder ind i fortidens og nutidens
rammer. Derimod handler boligorganisationens eller de enkelte
boligafdelingers kultur, historie, værdier i højere grad om, hvordan
selve processen skal gribes an, når man som boligorganisation står
over for en større forandring af denne type.
Det har en lang række almene boligorganisationer fra hele landet
allerede prøvet kræfter med, og med afsæt i deres personlige
erfaringer og læring, har vi med denne lille bog samlet en række
gennemgående fællestræk, som vi vil præsentere på de følgende
sider – til brug og inspiration til alle, der arbejder med omlægning
af driften i almene boliger.
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VÆSENTLIGE KONKRETE FORHOLD I
BOLIGORGANISATIONEN/BOLIGAFDELINGEN
Størrelse
Beliggenhed
Antallet af afdelinger
Den geografiske afstand mellem afdelingerne
Kompetencer i driften
Byggeriets art – etagebyggeri, tæt-lavt osv.
Størrelsen på de grønne udeområder

VÆSENTLIGE IKKE-KONKRETE FORHOLD I
BOLIGORGANISATIONEN/BOLIGAFDELINGEN
Kultur
Historie/traditioner
Værdier
Beboersammensætning
Arbejdspladskultur
Trivsel
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TEMA: PROCESSEN

Hvordan kan
processen
gribes an?
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et er ikke uden grund, at der er skrevet kilometervis af bøger
og artikler om forandringsteori, forandringsprocesser og
forandringsledelse. Forandring er svært – og det er også den
oplevelse, de seks boligorganisationer har haft, og som kom til udtryk
på workshoppen ”Effektivisering af driften i almene boligafdelinger”.
Så hvordan gør man? Hvad kendetegner den gode proces? Og hvad
er faldgruberne? Der er mange overvejelser, man skal gøre både før,
under og efter introduktionen af en forandring. Og først og fremmest
skal man være klar over, om man vil gå trinvist frem, eller om man vil
gøre kort proces og ”kaste bomben”. Dette er en af de vigtigste beslutninger i hele processen.

I langt de fleste eksempler i denne bog, ser vi, at man har valgt en trinvis tilgang, hvor man udvælger et enkelt område i driften og gennemfører hele forandringen her, inden man går videre til næste område.
Men begge tilgange rummer forskellige fordele og ulemper, som vi vil
beskrive i det følgende.
Forandring tager tid!
Et eksempel på den trinvise tilgang er blandt andre Boligforeningen
ØsterBO, hvor en omfattende driftsomlægning startede med en omlægning af boligforeningens trappevask. Der havde i en lang periode været
klager over kvaliteten af rengøringen på trapperne og i indflytningslejlighederne – en opgave, der blev varetaget af et privat rengøringsfirma.
Da Helle Friis Jensen tiltrådte stillingen som driftschef i 2007 tog hun
fat i problematikken og begyndte en gradvis opbygning af et internt
rengøringsteam, der voksede i takt med, at de enkelte afdelingers serviceaftaler udløb. Rengøringsteamet blev en ubetinget succes. Klagerne
og utilfredsheden omkring trappevask m.m. ophørte stort set fuldstændigt – teamets medarbejdere var nu fastansatte, med ØsterBO-logo på
tøjet og ansvars- og ejerskabsfølelse forankret i boligforeningen. Omlægningen af rengøringen førte derfor til det næste trin: en omlægning
af resten af driften i Boligforeningen ØsterBOs 20 afdelinger.
Den trinvise tilgang giver generelt mulighed for, at man kan lære af
det første trin og skrive læringen ind i det næste, inden man påbegynder en ny fase. Den trinvise tilgang betyder også, at man giver
både beboere og medarbejdere mulighed for at vænne sig gradvist til
tanken om, at tingene nu skal gøres på andre måder, end man plejer,
og generelt skaber man mulighed for at regulere, påvirke og evaluere
undervejs.
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Disse fordele er ikke til stede på samme måde i den korte proces, hvor
læring, evaluering og regulering er noget, der først kan begynde at
bundfælde sig i kølvandet på forandringsprocessen.
Til gengæld er selve forandringsforløbet tidsmæssigt kort og med
hurtigere målbare resultater til følge. Vælger man at ”kaste bomben”,
gennemføres forandringen altså hurtigt og i ét tag – men der vil
stadig være tale om et ”før”, hvor man forbereder grundigt og tænker
scenarierne igennem, og et ”efter”, hvor man må tage sig tid til at lade
tingene finde ind i en ny rytme, behandle de problemer og udfordringer, der opstår, og justere og tilpasse teorien til den nye virkelighed.

Bevar momentum i processen
Meget tyder altså på, at det er vigtigt at finde balancen i form af det
rigtige tempo til processen – en balancegang, der blandt andet afgøres
af den kultur, der hersker i den pågældende boligorganisation, og som
projektleder Ida Ravnholdt Poulsen her sammenligner med at cykle:

”

Hvis cyklen kører for hurtigt, kan det ende galt
– og så slår man sig. Men kører den for langsomt,
ender den med at vælte. Sådan er det også med vores
proces – hvis vi kører for stærkt, kan folk ikke følge
med – og så slår de bremserne i. Men hvis vi ikke
sørger for at holde en god fart – så mister vi vores
momentum.
(Ida Ravnholdt Poulsen, Boligkontoret Danmark)

En proces udstrakt over tid kan være god til at få folk med, fordi der er
tid til at fordøje informationer og vænne sig til nye tider. Den trinvise
tilgang kan dog også være sårbar, og faldgruben bliver, ifølge seniorkonsulent Klaus Kramshøj, at der kan opstå mange pauser, der bryder
fremdriften i processen.
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Den trinvise tilgang giver mulighed for, at man kan lære af det første trin og
skrive læringen ind i det næste, inden man påbegynder en ny fase. Anderledes
forløber det i den korte proces, hvor læring, evaluering og regulering er
noget, der først kan begynde at bundfælde sig i kølvandet på forandringsprocessen. Til gengæld er selve forandringsforløbet tidsmæssigt kort og med
hurtigere målbare resultater til følge.
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”

Den trinvise og inddragende tilgang har den ulempe,
at der kan opstå ”huller” i forløbet, hvor der ikke
sker så meget. I disse huller kan der vokse modargumenter på baggrund af usikkerhed, der giver plads
til tvivl omkring enkeltdele af projektet – hvor man
risikerer at hele projektet så strander. Derfor er det
også vigtigt aldrig at gå så langt, at der kommer et
”nej” – for det kan være svært at ændre på bagefter.
Derfor kræver processen en stor portion situationsfornemmelse fra projektledelsens side.
(Klaus Kramshøj, Boligkontoret Danmark)

Det er derfor vigtigt, at de ansvarlige for processen har forberedt de
manøvrer, som kan forebygge at man taber momentum – eller som
kan sættes i værk, hvis det alligevel sker. Det kan for eksempel være
at indkalde til orienterings- eller debatmøder i afdelingerne, udsende
faste nyhedsbreve til beboerne og bestyrelserne og i det hele taget
være til stede i processen – være synlig, gå ind i det med krop og ansigt og tage dialogen løbende. Og så ikke lade det ”blive for længe ved
snakken”, som driftschef Bjarne Bøhl Pedersen udtrykker det:

”

Vi oplevede, at det i høj grad handlede om hurtigt at
komme frem til handlingsfasen – altså hurtigt at gå fra
at beskrive og fortælle til at handle. Man bibeholder
momentum ved at sætte i værk! Ellers dør processen.
(Bjarne Bøhl Pedersen, B45)

Fælles for de mange forskellige tilgange, der placerer sig et sted på
skalaen mellem den korte og den lange (trinvise) proces, er dog, at
forandring tager tid – ligegyldigt hvilken strategi man vælger. ”Det
tager den tid, det tager” lyder det fra således også fra Bjarne Bøhl
Pedersen. Og alene den erkendelse kan være første skridt til en god
proces. Blandt andet fordi der i denne erkendelse også ligger en
forståelse for, at omlægningen af driften i en almen boligorganisation
rummer en stor grad af kompleksitet – både med hensyn til antallet af
interessenter, kultur og værdier.

Derfor er selve processen omkring omlægningen – beslutninger i
bestyrelsen, kommunikation med beboere og motivering af medarbejdere – af afgørende betydning for projektets succes.
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Det er vigtigt i inddragelsesprocessen at være meget klar omkring rammerne
for inddragelsen – f.eks. hvornår i forløbet inddragelsen skal ske, og inden for
hvilke områder den skal foregå. Opgaven skal være veldefineret fra starten,
så alle involverede kender deres rolle i processen.

Inddragelse er vigtig
En trinvis tilgang kan også betragtes som en proces, hvor alle involverede – beboere, beboerdemokrater og medarbejdere – undervejs
er aktive i beslutningsprocesserne. Aktiv inddragelse er mange steder
et af nutidens store plusord, når der skal planlægges udviklings- eller
forandringsprocesser. Alle målgrupper og interessenter betragtes
som relevante aktører og får en rolle i processen helt fra begyndelsen.
Dette gælder også for mange af eksemplerne i denne bog.

Rammen skal sættes
Inddragelse kan være en lang, svær og tidskrævende proces. Samtidig kan man som projektleder eller driftsansvarlig også støde på den
problemstilling, at velgennemtænkte og veldokumenterede forslag
”skydes ned” af den målgruppe, som forslagene er lavet til. Det er
derfor essentielt i inddragelsesprocessen at gøre sig meget klart, hvad
rammerne for inddragelsen er – hvornår i forløbet inddragelsen skal
ske, og inden for hvilke områder de skal foregå. Med andre ord skal
opgaven være veldefineret fra starten, så beboere og beboerdemokrater kender deres rolle i processen.
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RAMMEN FOR INDDRAGELSEN
Hvem skal inddrages?
Hvad skal de inddrages om?
Hvad skal de ikke inddrages om?
Hvornår skal de inddrages?
Hvordan skal inddragelsen foregå?
Hvordan skal der kommunikeres omkring inddragelsens resultater?

Et eksempel på en vellykket inddragelsesproces ser vi i Boligselskabet
Sjælland, der organiserede og implementerede en ny driftsmodel med
syv områdekontorer på baggrund af en dialog med beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Interessant for dette eksempel er,
at man før dette havde forsøgt at indføre et centralt call-center uden
forudgående dialog med målgrupperne, fortæller chef for afdelingsservice Torben Simonsen:

”

I processen for indførelsen af samdrift inddrog
man i meget begrænset omfang beboere, afdelingsbestyrelser eller medarbejdere. Call-centeret gav
ingen mulighed for lokal kontakt mellem ansatte
og beboere.
Der var stor modstand og utilfredshed med callcenteret fra alle sider, og det blev nedlagt igen.
(Torben Simonsen, Boligselskabet Sjælland)
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Torben Simonsen fortæller, at boligorganisationens ledelse herefter
gik i dialog med både beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere
om, hvordan man kunne organisere driften bedre. Dialogen foregik
eksempelvis via interview og tog udgangspunkt i, hvilke opgaver, der
skulle løses, i stedet for i, hvem der skulle løse dem – og ikke mindst,
hvilke behov beboere og afdelingsbestyrelser i boligafdelingerne
havde.

”

Processen resulterede i oprettelsen af syv områdekontorer i 2012. Der har i forbindelse med processen
været stor personaleomsætning, bl.a. for at finde de
rette kompetencer til de nye kontorer.
Der er i dag stor tilfredshed med den nye organisering
fra både medarbejdere, beboere og afdelingsbestyrelser.
(Torben Simonsen, Boligselskabet Sjælland.
Læs hele fortællingen på side 18)

Betragt alle som ressourcer
Eksemplet fra Boligselskabet Sjælland viser, hvordan de to fremgangsmåder giver vidt forskellige resultater, og hvor store følger et fravalg
af inddragelse kan have for en omlægnings succes og levedygtighed.
Hvis målgrupperne bliver overset i processen, får de ikke mulighed
for at formulere deres egne ønsker til den omlægning, der skal ske.
Resultatet bliver en løsning, der ikke er opbakning til, fordi den ikke
opfylder alle målgruppens behov.
Erkendelsen af, at både beboere, beboerdemokrater og medarbejdere udgør en vigtig ressource af viden om de allermest nærværende
og dagligdags detaljer er her meget central. Alle input, ønsker og
holdninger kan som udgangspunkt bruges – så længe det fortsat er de
gode argumenter, der kvalificerer beslutningerne. Den inddragende
proces virker derfor begge veje, ved at parterne hører og påvirker
hinanden gensidigt. Samtidig – som eksemplet fra Boligselskabet
Sjælland også viser – kan inddragelsesprocessen fungere som en
anledning til at sætte fokus på centrale forhold. For eksempel ved at få
en dialog om, hvordan rollefordelingen mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen generelt fungerer i boligorganisationen.

17

BOLIGSELSKABET SJÆLLAND FORTÆLLER:

”

I Boligselskabet Sjælland at indledte man i første
omgang omlægningen til samdrift uden for forudgående inddragelse af beboere, afdelingsbestyrelsen
og medarbejdere.
Man ønskede at indføre samdrift mellem boligafdelingerne og nedlagde bl.a. alle ejendomskontorerne. I
stedet oprettes et centralt call-center, hvor alle beboere
kunne henvende sig og alle opgaver skulle løses ud fra.
I processen for indførelsen af samdrift inddrog man i
meget begrænset omfang beboere, afdelingsbestyrelser eller medarbejdere. Call-centeret gav ingen mulighed for lokal kontakt mellem ansatte og beboere. Der
var stor modstand og utilfredshed med call-centeret
fra alle sider og det blev nedlagt igen. Det betød, at
man måtte revurdere både processen for indførelse
af fællesdrift samt selve organiseringen af fællesdrift.
Herefter gik ledelsen af boligorganisationen i dialog
med både beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere om hvordan man fremadrettet kunne organisere,
effektivisere og optimere driften. Dialogen foregik
eksempelvis via interview. Dette var en konstruktiv
proces, hvor parterne udfordrede hinanden. Der blev
sat fokus på at det er boligorganisationens ledelse og
ikke afdelingsbestyrelserne i boligafdelingerne der
har ledelsesretten over personalet, der var fokus på
de opgaver der skulle løses i stedet for på hvem der
skulle løse dem samt fokus på hvilke behov beboere
og afdelingsbestyrelser i boligafdelingerne havde.
Ledelsens nye måde at håndtere processen viste, at
man både turde lede medarbejderne og turde
dialogen med afdelingsbestyrelserne. Det gav
ejerskab og tilfredshed med samdriften hos alle.
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Tag de brændende platforme først
I eksemplet fra Boligforeningen ØsterBO så vi, hvordan en succesfuld
omlægning af trappevasken blev inspirations- og erfaringsgrundlag
for en omfattende omlægning af hele driften. Beslutningen om at
oprette et internt rengøringsteam var foranlediget af klager fra beboerne, og på den måde var allerede det første skridt i en lang proces et
skridt, der løste et problem og dækkede et behov.
Der kan således være god grund til at bruge netop beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere til at afdække, hvor de brændende
platforme er, og på den måde komme godt fra start med et hurtigt
resultat. Tager man afsæt i aktuelle og præsente udfordringer, får
man mulighed for helt fra start at synliggøre mål og resultater over
for målgruppen, hvilket kan være med til at skabe tillid i relationen
mellem de driftsansvarlige og målgrupperne. Et konkret eksisterende
behov, kan være med til at skabe forståelse for vigtigheden af forandringen og dermed forandring på et overordnet plan.

De brændende platforme kan desuden være mere eller mindre synlige, ligesom de kan repræsentere alvorlige problemstillinger, der venter i en nær fremtid, hvis der ikke handles i nutiden. Der kan derfor
være tale om at skabe en brændende platform i form af en ”brændende lyst” til forandring gennem motivation og lyst til at sætte gang i den
rettidige handling:
I ØsterBO kunne Helle Friis Jensen præsentere en ny driftsmodel
for repræsentantskabet og i den forbindelse referere til de markante besparelser og den store beboertilfredshed, som det nye interne
rengøringsteam til trappevask havde ført med sig. Resultaterne fra
en veloverstået omstrukturering blev således et redskab til at dokumentere for fordelene ved en omlægning af driften generelt – en
dokumentation, der er god at have med sig, når man lancerer store og
potentielt upopulære organisationsforandringer:
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”

Jeg præsenterede den nye driftsmodel på repræsentantskabsmødet samt alle afdelingsmøder og gjorde
klart, at det var til orientering. Jeg fortalte her, hvilke
opgaver vi typisk udliciterede, og hvordan vi med
den nye model ville kunne løse mange af de opgaver
med vores egne mænd. Jeg var desuden meget klar
omkring vores målsætninger – f.eks. at hurtig og effektiv service blandt andet ville betyde, at der ALTID
ville blive lavet en aftale med beboeren, samme dag,
som opkaldet fra beboeren var modtaget. Jeg gjorde
meget ud af at gøre præsentationen visuel og forståelig. Reaktionerne blev nogenlunde, som vi havde
forventet – der var undren og bekymring, og der blev
stillet mange spørgsmål, som vi svarede på – typisk
omkring organiseringen af ejendomsfunktionærerne
i teams og nedlæggelsen af de individuelle ejendomskontorer i afdelingerne. Efterfølgende lavede enkelte
afdelinger underskriftsindsamlinger, fordi de ville
beholde deres faste gårdmand. Dem tog vi så en dialog med. Vi var fuldstændig forberedt på den proces vi
gik ind i, og alle er glade for resultatet i dag.
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)

Inddragelse med omtanke
I dette eksempel kommer den egentlige inddragelse af afdelingsbestyrelserne reelt først efter, at driftsmodellen er tegnet og klar til implementering. Inddragelsen af målgrupperne er her i stedet koncentreret
omkring den uddybende dialog under selve implementeringsfasen,
og eksemplet viser derfor, hvor vigtigt det er at have afklaret, hvordan
og hvornår inddragelsen skal finde sted eller ikke finde sted. I modsat
fald bliver der tale om en ”pseudo-” eller ”skueproces”, hvor målgruppernes input reelt ikke bruges. Ingen eller kun begrænset inddragelse
kan altså også være en strategi – den skal blot være tydelig. Man skal
med andre ord vide, hvad man vil, have en målsætning med det, man
gør, og en strategi, der bakker det op.
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BOLIGKONTORET DANMARK FORTÆLLER:

”

I Boligselskabet Nordkysten indledte vi arbejdet med
effektiv drift med en heldags-workshop på LO-skolen for både beboerdemokrater og medarbejdere.
Formålet med workshoppen var idégenerering og i
nogen grad forventningsafstemning. Efterfølgende tog
en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere, ledere
og projektledere de næste skridt og udarbejdede et
forslag til en ny model for driften. Det var en lang og
grundig proces, som tog udgangspunkt i idéerne fra
workshoppen. Problemet var, at vi ikke i forbindelse
med det forløb inddrog beboerdemokraterne yderligere eller informerede dem undervejs. Det resulterede i, at de blev overraskede over det endelige output,
og de stemte nej til den model, som arbejdsgruppen
med grundighed var nået frem til. I det efterfølgende
arbejde med at finde frem til et kompromis, informerede vi månedligt om arbejdsgruppens arbejde og
inviterede alle beboerdemokrater til at komme med
input undervejs i arbejdet. Derudover optog arbejdsgruppen to nye medlemmer – en positiv og en mindre
positiv afdelingsbestyrelsesformand. Det skulle vi
have gjort fra starten! For når man først har fået et nej,
så er det svært at komme tilbage på sporet.
Vi har dog oplevet, at der er et paradoks forbundet med inddragelsen af såvel medarbejdere som
beboerdemokrater: Hvis vi ikke er konkrete i vores
beskrivelser af, hvad vi forestiller os, at effektiv drift
er, så mister vi troværdighed, og processen drukner
i spørgsmål og frustration. Hvis vi derimod er for
konkrete og lægger en model frem, som vi mener, at
man bør implementere, så oplever de involverede, at
vi tromler dem. Det er en svær balance, som man skal
tage grundigt stilling til på forhånd.
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Inddragelse af medarbejderne
En omlægning af driften berører naturligt nok alle beboere og beboerdemokrater – men når det handler om at føre den ud i livet og
anvende de ønskede modeller i praksis, er det de medarbejdere, der
skal udføre arbejdet, der bliver omdrejningspunktet.

Ejendomsfunktionærerne skal vænne sig til nye procedurer og nye
roller. Dertil kommer, at grundprincippet i de fleste nye driftsmodeller handler om fællesdrift, hvor ejendomsfunktionærerne skal til at
arbejde på tværs af afdelingerne med udgangspunkt i deres individuelle kompetencer. Som det fremgår af eksemplerne i denne bog, bliver
inddragelsen af medarbejderne derfor en meget vigtig del af processen, hvor hver enkelt selv får mulighed for at byde ind og komme med
forslag til deres egen fremtidige rolle.
Det har i mange af eksemplerne her i bogen betydet, at man har gennemført en grundig kompetenceafdækning af medarbejderne – både
for at kunne organisere opgaverne på en meningsfuld måde og for at
sikre medarbejdernes motivation og ejerskab i forbindelse med de
nye arbejdsgange.

”

Enhver forandring er svær, og mange af vores medarbejdere havde svært ved at få ”ja-hatten” på, fordi de
kun fokuserede på de ting, som de følte blev taget fra
dem rent arbejdsmæssigt. De havde en følelse af, at
de nok ville få mindre ansvar ude i den enkelte boligafdeling. Det tager tid, og de skal opleve, at det ikke
er sådan det forholder sig, og se hvilke muligheder,
det har givet dem, i stedet for begrænsninger. Denne
modstand mod forandring udviste sig primært hos de
medarbejdere, som har været i ØsterBO i mange år
og havde den gamle kultur helt inde under huden.
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)

Eksemplet viser, hvor stor betydning de netop ikke-konkrete forhold,
som historie, tradition og arbejdspladskultur, får for, hvordan projektet
bliver modtaget – og dermed også for, hvordan processen bliver grebet
an og situationen håndteret derefter. Både ved hjælp af inddragelsen og
ved at insistere på at lade tiden og den personlige oplevelse af de nye
arbejdsgange ”arbejde for sagen” uden at ændre på kursen undervejs.
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”

I dag er billedet vendt, og vi har fået mulighed for at
få en medarbejderstab, som repræsenterer stort set
alle faggrupper, således at vi nu er i stand til at løse
de fleste opgaver i eget regi med høj faglighed og med
økonomisk gevinst for den enkelte afdeling, samtidig med at vores medarbejdere nu også løser de lidt
mere spændende opgaver, som vi tidligere sendte til
eksterne entreprenører og håndværkere.”
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)

”Som at poppe popcorn”
I boligforeningen ØsterBO foregik inddragelsen og kompetenceafdækningen af medarbejderne blandt andet ved, at de alle fik udleveret et 5-siders spørgeskema, hvor de kunne give karakterer til egne
kompetencer og gøre rede for, hvor de så sig selv i den daglige drift af
boligforeningen. Skemaerne blev fulgt op med individuelle samtaler
af ca. to timers varighed, og herefter blev alle placeret i forskellige
funktioner og teams. Alle medarbejdere blev herefter indkaldt til en
ny samtale, hvor de blev orienteret om deres nye placering:

”

Det var ikke alle, der fik præcis det, de ønskede, men for
hver medarbejders placering var der en begrundelse. Det
var meget vigtigt for os at vise, at der var gjort et grundigt forarbejde, og at der var tænkt over tingene – den
tid, vi brugte på de mange samtaler, var rigtig godt givet
ud og var helt klart med til at skabe en positiv proces.
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)

Processen med at forandre arbejdsgangene i medarbejdernes hverdag
er en central del af en driftsomlægning – og det er en proces, der rummer både øjeblikkelige sejre og langtidsholdbare udfordringer, som
inspektør Claus Fonsager her beskriver det:

”

Vores proces kan vel allerbedst beskrives som en
popcorn-maskine. Nogle af medarbejderne reagerede
hurtigt og var klar med det samme, så fulgte hele det
store flertal efter, og til sidst var der kun de ”hårde
kerner” tilbage, som vi ikke kunne gøre noget med.
(Claus Fonsager, HAB)
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Vejen til effektiv drift kan være lang og snoet. Der kan være forhindringer,
spørgsmål, modstand og tvivl på vejen mod mål. Derfor er der også mange
overvejelser, man skal gøre, og hensyn man skal tage både før, under og efter
en omlægning af driften.
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Et følsomt emne
Som mange af de ovenstående eksempler viser, kan omlægning af
driften i en boligorganisation være et følsomt emne – blandt andet på
grund af de mange interessenter i krydsfeltet af beboerdemokratiske,
boligpolitiske, administrative og arbejdsmæssige interesser i en ramme af mangeårig, traditionsbunden foreningshistorie – som omlægningen uundgåeligt bliver et opgør med.

”

I enhver forandringsproces vil mange mennesker føle,
at der ligger en usagt kritik af det, der skal ændres.
Når vi går ud og siger, at man skal gøre tingene på en
ny måde, hører mange i stedet kun, at ”den gamle ikke
duer”. Det handler derfor i høj grad om at gribe det an
på den rigtige måde, være bevidst om valg af tilgang og
vise vejen frem mod den vision, man har på området i
stedet for at kigge tilbage og kritisere det, der var.
(Klaus Kramshøj, Boligkontoret Danmark)

Processen omkring disse omlægninger har fået en central plads i denne
udgivelse, da de strategiske valg omkring tempo, kommunikation, momentum og inddragelse altså kan få stor betydning for projektets succes.

”

Fordi det er et følsomt emne, vi har med at gøre, skal
vi hele tiden være opmærksomme på, hvor vi fører
folk hen – og gå med dem hele vejen. En model, der
har taget et halvt år at udtænke, kan ikke forklares
på en halv time. Vi ser verden med forskellige øjne og
fra forskellige vinkler – og det skal vi hele tiden være
bevidste om. Så faktisk er det i dette meget rationelle
og pragmatiske projekt meget vigtigt at bruge sin
empati og situationsfornemmelse i processen. Ellers
er det, vi risikerer at skabe misvisende forestillinger, mytedannelser eller skrækscenarier blandt de
mennesker, der skal høste gevinsten af omlægningen
– nemlig beboerne.
(Ida Ravnholdt Poulsen, Boligkontoret Danmark)
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EKSEMPEL PÅ PROCESPLAN
NOVEMBER 2013 – OPSTART

Opstart

JANUAR 2014 – IMPLEMENTERING

Udførelse

WORKSHOP med beboerdemokrater om
målsætninger for effektivisering

WORKSHOP med medarbejdere om strategi
og handleplan
VEDTAGELSE af projektbeskrivelse
i bestyrelsen
ARBEJDSGRUPPEMØDE om
implementering

SPRØGESKEMAUNDERSØGELSE
blandt beboere

LØBENDE REVIDERING/TILPASNING af
projektbeskrivelse

STATUSMØDER i arbejdsgruppe – løbende
opfølgning på målsætninger og handlinger
MAJ 2015 – AFSLUTNING

Evaluering

JULI/AUGUST 2015 – OPFØLGNING

MEDARBEJDERMØDER – løbende opfølgning
på ny organisering
EVALUERINGSMØDE
i arbejdsgruppe

SPØRGESEKMAUNDERSØGELSE blandt
beboere – opfølgning

SEMINAR med bestyrelser – evaluering
og planlægning af næste skridt – nye mål?

HVIS I SKAL I GANG ...
Står du over for en omlægning af driften eller en forandringsproces
i jeres organisation, kan du finde de værktøjer, du skal bruge her:
www.almennet.dk/projekter/almennet-udviklingsprojekter/
en-innovativ-vej-til-effektiv-drift/
Procesvejledningen er resultatet af erfaringer fra seks forsøgsprojekter, som Boligkontoret Danmark har gennemført fra
efteråret 2013 til efteråret 2015. Vejledningen indeholder forslag
til bestyrelsesskrivelser, kommunikationsflow, tjeklister og meget
mere, så I kan komme godt i gang med jeres optimeringsproces.
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LÆRINGSPOINTER

HVAD KENDETEGNER
DEN GODE PROCES?
Tag udgangspunkt i den enkelte boligorganisation.
Hvordan er de konkrete og ikke-konkrete forhold?
Hvordan er organisationens modenhed? Er der ro?
Er der udfordringer, der skal klares først?

Vær tydelig omkring visionen og målsætningen for
forandringen. Gør det klart, at det er organisationens
projekt – ikke lederens.
Start med en brændende platform. Et konkret
eksisterende behov, kan være med til at skabe forståelse for vigtigheden af forandringen og dermed
forandring på et overordnet plan.

Gør dit forarbejde. Kend din kend din målgruppe,
kend dit mål og kend risici
Bibehold momentum – ellers dør processen.

Acceptér at det hele ikke sker på en gang. Det tager
den tid, det tager. Der er en version 1.0, 2.0 osv.
Vær synlig. Gå ind i det med krop og ansigt, og tag
dialogen løbende.

Sæt en klar ramme for inddragelsen. Sørg for at
opgaven er veldefineret fra starten, så beboere og
beboerdemokrater kender deres rolle i processen.
Også når der er tale om ikke at inddrage.
Vær opmærksom på italesættelser med ord som
”effektiv” og ”effektvisering” – brug dem med
omtanke.
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TEMA: ORGANISERING

Hvordan
kan driften
organiseres
bedre og
billigere?
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rincipperne omkring, hvordan man skaber en god proces, når
der skal gennemføres en forandring i en organisation, kan bruges i mange sammenhænge. I dette kapitel tager vi hul på den
forandring, som denne bog specifikt handler om:

Nye modeller for organiseringen af det daglige arbejde med drift
og vedligeholdelse af de almene boliger.
For at vurdere, hvordan arbejdet bedst organiseres i den enkelte
boligorganisation og afklare hvilken model, der giver mest mening, er
det – lige som med processen – vigtigt at kigge på hver enkelt boligorganisations opbygning, beliggenhed(er) og ikke mindst kultur. Med
dette som ramme kan man opstille de overordnede formål, som hele
omlægningsprocessen skal tage retning efter. Der skal med andre ord
formuleres en vision og nogle målsætninger for det, man vil opnå med
den nye organisering.
Bedre OG billigere
Når vi kigger på eksemplerne i denne bog, er det fælles for dem alle,
at de visioner og målsætninger, der opstilles i projektbeskrivelserne,
er tostrengede – alle går de efter at få både bedre og billigere service.
I stedet for at tale om et enten-eller er der blandt de seks fuld enighed
om, at dette er, kan og skal være et både-og:

”
”

Målet er, at alle afdelinger drives af et team, og at der
opnås en væsentlig besparelse på driften, samtidig
med at service og vedligehold opgraderes.
(Bjarne Bøhl Pedersen, B45)

Målsætningerne for en driftsomlægning er, at vi sikrer nærvær og tryghed i boligafdelingerne sideløbende med en optimal udnyttelse af driftens ressourcer.
(Boligselskabet Nordkysten, Boligkontoret Danmark)
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”
”

For driften var målet primært at højne den faglige
kvalitet i en hvilken som helst opgave, herunder at
udnytte medarbejdernes faglige kompetencer bedre
og have en drift, man kunne henvende sig til i hele
kontorets åbningstid […] effektivisere ressourcer og
opgaver set over et helt årshjul, udnytte og billiggøre
de materielle ressourcer.
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)

Nedbringe udgifterne til afløsere, herunder større robusthed i forbindelse med fravær samt krav til bedre
mandskabsfaciliteter. Give afdelingsbestyrelserne
mulighed for at skrue på nogle håndtag, i forhold til at
få mere ud af det du har.
(Dorte Radik, Bovia)

De to målsætninger ”Besparelser på udgifterne” og ”opgradering til
en service af højere kvalitet” gælder her altså ikke som to modpoler,
hvor en bedre økonomi kræver at man nedprioriterer kvaliteten eller
omvendt. Tværtimod afspejler eksemplerne bag denne udgivelse, at en
omlægning af driften, når den lykkes, kan give markante besparelser og
samtidig en større tilfredshed blandt beboere og medarbejdere. Omlægningen rummer altså ud fra denne præmis et enormt potentiale.

Vejen dertil kan dog, som vi så i kapitlet om processen, være lang og
snoet og er ikke uden de obligatoriske børnesygdomme. Vi vil derfor i
det følgende vise eksempler på forskellige driftsmodeller og analysere
deres fordele og ulemper ud fra de seks boligorganisationers foreløbige
erfaringer.

Fra afdelingsopdelt drift til fællesdrift
Den tradition, som alle driftsomlægninger gør op med, er traditionen omkring den afdelingsopdelte drift. Det er driften på ”gammeldags manér”,
hvor én eller flere ejendomsfunktionærer er fast tilknyttet en boligafdeling, hvor de varetager det daglige arbejde med pasning af udeområder,
beboerservice, fraflytningssyn og rekvirering af håndværkere.
Fordelen ved denne model er, at beboerne har deres faste mand i
afdelingen og føler tryghed ved, at det er et kendt ansigt, de møder på
ejendomskontoret og på afdelingens områder.

30

Den afdelingsopdelte drift er drift på ”gammeldags manér”. Her er én
eller flere ejendomsfunktionærer fast tilknyttet en boligafdeling, hvor de varetager alle opgaverne. Mange beboere føler sig trygge med denne model – men
ulemperne er, at mange ressourcer går tabt, fordi arbejdet ikke bliver organiseret
efter en overordnet plan. Eftersom én mand ikke kan rumme alle fagligheder, er
det ofte nødvendigt at rekvirere dyre håndværkerydelser udefra. Modellen er
desuden sårbar, fordi al viden om afdelingen ligger hos én eller få medarbejdere.

Ulemperne ved denne model er ifølge denne bogs eksempler først og
fremmest, at der er mange ressourcer, der går tabt, fordi arbejdet ikke
bliver organiseret efter en overordnet plan eller i forhold til de særlige kompetencer hos den enkelte ejendomsfunktionær:

”

Vi oplevede især i de enkeltmands-betjente afdelinger, at arbejdet blev en vanesag, der gjorde den enkelte medarbejder blind i forhold til helheden. Man
kunne ikke ”se skoven for bare træer”, og gik nogen
gange planløst rundt og slukkede brande hist og pist,
fordi der manglede overblik og ledelse.
(Bjarne Bøhl Pedersen, B45)
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Med fællesdrift organiserer man arbejdet på tværs af boligorganisationens
afdelinger og fordeler opgaverne ud fra medarbejdernes forskellige kompetencer. Den teamopdelte fællesdrift tager direkte udgangspunkt i de enkelte
afdelingers serviceaftaler, og på den baggrund afgrænses opgaverne i teams,
som støtter hinanden på tværs: f.eks. grønt team, serviceteam, maskinteam
og fælles kontor. Disse teams har tilknyttet koordinatorer, som står for den
daglige ledelse og planlægning.

”

Da vi havde beskrevet alle opgaver i afdelingerne
kunne vi se, at der ikke var nogen rød tråd i, hvordan
man gjorde tingene, og hvad man måtte det ene og
det andet sted.
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)

Den afdelingsopdelte model er sårbar, idet kendskabet til boligafdelingens boliger og beboere ligger hos én eller meget få medarbejdere og
forsvinder derfor nemt ved sygdom, ferier og opsigelser. Modellen er
desuden ufleksibel, fordi én mand ikke kan rumme alle fagligheder og
kompetencer. Det er derfor ofte nødvendigt at rekvirere dyre håndværkerydelser udefra.
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Den rette mand til den rette opgave
Den kompetenceopdelte model er udarbejdet for at undgå netop disse
ulemper. Blandt de boligorganisationer, der er gået i gang med en
driftsomlægning, ser vi forskellige modeller alt efter boligorganisationens størrelse og opbygning. Men fælles for dem er, at man har valgt
at tænke på tværs af afdelingerne og organisere en fællesdrift i teams
eller områdekontorer.

”Indlicitering” er vejen frem
Det fremgår i flere af denne bogs eksempler, at der er et udbredt ønske om at sætte langt større fokus på medarbejdernes kompetencer.
Med en fællesdrift på tværs af afdelingerne skaber man mulighed for,
at alle ejendomsfunktionærerne hver i sær kan uddanne sig inden for
mere specialiserede fagområder og tage kurser i f.eks. energioptimering i bygninger, ventilation og indeklima, beskæring, kommunikation,
konflikthåndtering osv.
I forhold til målsætningerne omkring bedre økonomi i driften, er der
her store besparelser at hente. Boligselskabet vil kunne opbygge en
stab, der favner meget bredt rent fagligt, og der vil derfor være et
markant mindre behov for at rekvirere dyre eksterne håndværkere
udefra, kørsel osv. Arbejdsopgaverne bliver med andre ord på medarbejdernes hænder. De bliver ”indliciteret” i stedet for udliciteret.

I forhold til målsætningerne omkring bedre service, vil man med et større
fokus på medarbejdernes kompetencer også kunne opgradere kvaliteten
af arbejdet. En specialiseret ejendomsfunktionær vil naturligt nok kunne
løse en opgave bedre og hurtigere end en ikke-specialiseret. Samtidig kan
man her generobre og styrke beboernes følelse af tryghed, da mange er
glade for, at arbejdsopgaverne netop bliver løst af ejendomsfunktionærerne, der i forvejen kender stedet og menneskene. Ejendomsfunktionærernes roller bliver derved mere synlige over for beboerne, og alle kan få
mere indblik i, hvad nogle af huslejekronerne går til:

”

Før i tiden var beboerne stort set ligeglade med,
hvad deres ejendomsfunktionær lavede – bare han
var der! Derfor kunne vi også mærke at ”luppen”
kom frem, da vi omlagde driften til fællesdrift. De
ville gerne ”finde fem fejl” for, at vise at den gamle
afdelingsopdelte struktur var bedre. Denne holdning
ændrede sig ret hurtigt, da beboerne begyndte at
mærke forandringerne og samtidig så, at opgaverne
mere end nogensinde blev løst af deres egne folk.
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)
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BOLIGFORENINGEN ØSTERBO FORTÆLLER:

”

I Boligselskabet ØsterBO er valgt en model, hvor
man ud fra hver medarbejders kompetencer, har
opdelt ejedomsfunktionærerne i henholdsvis tre
grønne teams (”Park og anlæg”) og tre blå teams
(”Service”). De seks teams dækker de tre geografiske områder Øst, Nordøst og Midtby. Dertil kommer
rengøringsteamet, som dækker alle boligselskabets
24 afdelinger. Boligselskabet har desuden samlet alle
stormaskiner og andet materiel under én hat, som
alle teams nu deles om.
Det har givet os en enorm fleksibilitet, at vi i dag
er én enhed bemandingsmæssigt og ikke 24 selvstændige enheder. Det betyder, at vi set over et årshjul kan udnytte vores ressourcer optimalt og trække
folk ind og ud af de forskellige teams i forhold til,
hvor spidsbelastningerne er. Det betyder også, at vi
tager færre sæsonarbejdere ind, da teamsene i princippet skal være selvafløsende. Vi har fået hurtigere
service, da alle nu i højere grad kan planlægge deres
hverdag, trods de mange ad hoc opgaver, der er i
løbet af dagen, og vi oplever en høj faglighed, da alle
medarbejdere nu er ansat i de specifikke funktioner,
som de har kompetencer til. Der er kommet stor
faglig stolthed ind i arbejdet
Boligselskabet ØsterBO har etableret et centralt
kontaktcenter, som modtager alle de opgaver, der

34

ringes ind, og giver dem videre til den relevante
medarbejder. Medarbejderen står derefter selv for
kontakten med beboeren, indtil opgaven er løst.
Kontaktcenteret har i den grad været nøglen til hurtig og effektiv beboerservice. Det var en meget skarp
målsætning lige fra starten, at beboerne skulle mærke
forskellen. Ejendomsfunktionæren, der skal løse opgaven, kontakter altid beboeren samme dag for at lave
en aftale. Det er kommunikationen, der er vigtig her.
Når aftalen er lavet, er beboeren glad, og så betyder det
mindre, om opgaven bliver løst tirsdag eller onsdag.
Selvom ØsterBO har organiseret driften på tværs
af afdelingerne, skal beboerne stadig opleve, at det
er kendte ansigter, de møder, så trygheden ved ”den
faste mand” så vidt muligt bevares:
Vi var klar over, at trygheden i at have sin egen
ejendomsfunktionær, ville være en barriere, der
skulle arbejdes meget med[…]. Derfor er vores serviceteams indrettet i små enheder af 3-4 medarbejdere, så det er de samme ansigter, beboerne møder.
Udover det, er de store boligområder inddelt sådan,
at hver medarbejder har sine primærområder, dog
stadigvæk med øje for hurtig og effektiv service. Denne inddeling er udelukkende et tryghedsskabende
tiltag for hver enkelt beboer.
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Plads til omsorg for beboerne
En organisering, der går på tværs af afdelingerne, vurderes i de seks
eksempler her i bogen til at betyde, at man kan løse flere opgaver internt – til en billigere pris. Samtidig betyder det, at de besparelser, der
opnås ved denne ”indlicitering” kan bruges dér, hvor boligselskabet
og dets beboere har ønsker og behov. F.eks. ved at udvalgte medarbejdere sætter tid af til at dyrke relationerne med beboerne og holde øje
med trivslen i afdelingerne.

”

Organiserer man stordrift de steder, hvor det giver
mening – dvs. det arbejde, der bare skal gøres så
hurtigt og effektivt som muligt, f.eks. hækklipning og
græsslåning – så bliver der flere ressourcer blandt
nogle af de andre medarbejdere til at udføre det
relationsarbejde med beboere, som for mange boligselskabers vedkommende er en essentiel del af deres
identitet og værdigrundlag.
(Klaus Kramshøj, Boligkontoret Danmark)

En omlægning af driften til fællesdrift kan med andre ord være med
til at frigøre ressourcer til at tage sig af beboerne. Kompleksiteten i
forandringsprocessen opstår ofte netop her, fordi trygheden blandt
beboerne, relationerne og den daglige trivsel er forhold, der er svære at måle på. Ikke desto mindre fremgår det tydeligt af flere af vores
eksempler, at værdier omkring fællesskab, relationer og omsorg har
en høj prioritet i de almene boligselskaber. De er som sådan en del af
de almene boligers DNA, og derfor vil en omlægning af driften i det
almene byggeri, der ikke tager disse værdier med i ligningen, have
svært ved at blive en succes. De ”bløde værdier” i boligselskaberne
bør dog på den anden side ikke blokere for en udvikling af organisationen, hvis mål og resultater i sidste ende kommer alle interessenter til gode.
Den rette maskine til den rette opgave
En organisering med fællesdrift på tværs af afdelinger handler også
om at kunne dele udgifterne til de store maskiner og dyrt materiel.
Mange steder er der indkøbt dyre maskiner til at dække et relativt
lille antal boliger, fordi man også, når det gælder udstyr, har ”tænkt i
afdelinger” i stedet for at tænke på maskinens brugbarhed på tværs
af alle afdelinger. Derfor er det ganske almindeligt, at boligafdelinger
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hver især ejer deres helt egne dyre maskiner – uanset hvor ofte eller
sjældent disse maskiner reelt tages i brug.

Indkøb, vedligeholdelse og reparation af en maskinpark er ressourcekrævende, og meget ofte er det unødvendigt at en boligafdeling selv
ejer et eksemplar af alting. Der er mange penge at spare ved at dele
med boligselskabets øvrige afdelinger:

”

Som en del af vores fællesdrift deles vores teams om
en affaldsvogn – en motoriseret vogn til at transportere affaldscontainere. De er ret dyre, så vi har købt
én, som bliver brugt på skift i alle afdelinger. Før
omlægningen af driften skulle vi have haft syv.
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)

Fire varebiler i stedet for én traktor
En vigtig del af processen omkring omlægningen af maskinparken
er at undersøge, hvad der reelt er brug for sammenlagt i hele boligorganisationen og planlægge en turnus-ordning med de forskellige
maskiner på tværs. Et eksempel på en omlægning, hvor maskinparken
blev taget under lup med store besparelser til følge, ser vi i B45:

En traktor er dyr i drift – især hvis den hovedsageligt bruges til transport af
mennesker fra A til B. Faktisk koster én traktor det samme som fire servicebiler. Derfor er det vigtigt at tage et kig på maskinparken og holde den op
imod hele organisationens samlede behov, der sikrer, at man får den rette
maskine til den rette opgave. Også her er der mange penge at spare.
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”

Vores traktor var enormt dyr i drift. Det kostede
mange penge at få repareret de simpleste ting, som
for eksempel et dækskifte. Den kørte ikke langt på
literen og blev alligevel brugt 90 % af tiden til at
flytte personer fra A til B. Vi skiftede den ud med fire
varebiler. Hver varebil kan vi indrette forskelligt
– f.eks. som VVS-bil, anlægsbil osv., hvilket sparer al
den tid, vi før brugte på at hente ting, pakke om osv.
Det har givet os enorme økonomiske besparelser.
(Bjarne Bøhl Pedersen, B45)

Faglig stolthed giver arbejdsglæde
Det er fælles for eksemplerne her i bogen, at de nye modeller for organiseringen af arbejdet også har haft positiv effekt på selve kulturen
omkring boligorganisationen som arbejdsplads. Det styrkede fokus på
opgaveløsningen ud fra funktioner og kompetencer har flere steder
givet nyt liv til den faglige stolthed, fordi medarbejderne, som vi var
inde på tidligere, nu også løser de mere specialiserede opgaver, der
førhen ofte blev udført af arbejdskraft udefra. Medarbejdernes lyst til
at udvikle sig og udvide deres repertoire yderligere er vokset, fordi
alle ønsker at bidrage til at beholde opgaverne i ”eget hus” – og inddragelsen af medarbejderne i forbindelse med omlægningen betyder,
at de i højere grad selv har valgt deres arbejdsområder, som Helle
Friis Jensen fra Boligforeningen ØsterBO konkluderer:

”

Arbejdsglæden er højere, når de medarbejdere, der
går i det grønne team, gør det, fordi de har valgt det
og brænder for det.
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)

HVIS I SKAL I GANG ...
Vil I også effektivisere og optimere jeres organisering af
driften? Så kan I kan finde en række værktøjer og anbefalinger
i afrapporteringen af Boligkontoret Danmarks projekt ”En
innovativ vej til effektiv drift”. Værktøjerne er serviceaftaler
og planlægningsaftaler i form af årshjul, månedsplaner og
ugeplaner. Du finder kapitlet på
www.almennet.dk/projekter/almennet-udviklingsprojekter/
en-innovativ-vej-til-effektiv-drift/
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LÆRINGSPOINTER

HVAD KENDETEGNER
DEN GODE DRIFTSMODEL?
Der arbejdes i teams i forhold til udnyttelse af
kompetencer.
Feks. 3 teams: Beboerservice tager sig af opgaverne i
boligerne. De grønne tager sig af den vedligeholdelse
af udearealerne, som det kan betale sig at lave
stordrift på. De administrative håndterer administrative processer, dvs. arbejde på pc’er og skrive

Trygheden skabes ved, at der stadig er en fast mand i
afdelingen, som løser de daglige opgaver som håndtering af affald, oprydning, ordne vaskeriet og alle de
mange ad hoc opgaver

”Indlicitering”. Organiseringen i teams medfører færre
udgifter til eksterne håndværkere, da flere opgaver løses
internt
Der effektiviseres ved dels at høste stordriftsfordele
på græsslåning, klipning af hække og ordne bede og
dels ved at have en overordnet planlægning af opgaverne.

Denne effektivisering kan bruges både til et kvalitetsløft og til en besparelse

Ledelse af de tre teams udføres af et ledelsesteam, som
skal planlægge, styre og udføre personaleledelse
Driftschefen bruges mest til det byggetekniske og
sparring med ledelsesteamet

Der oprettes én indgang for beboerne – et ”callcenter” eller et ejendomskontor, hvor der også sker en
systematisk tilrettelæggelse af opgaverne.
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TEMA: LEDELSE

Hvordan
skal driften
ledes?
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om vi så det i det foregående kapitel, er det stadig den traditionelle
afdelingsopdelte drift, der hersker i boligafdelingerne langt de fleste
steder. En eller flere ejendomsfunktionærer er altså fast tilknyttet
én boligafdeling, hvor de varetager det daglige arbejde med pasning af
udeområder, beboerservice, fraflytningssyn og rekvirering af håndværkere.
Vi så også, hvordan den afdelingsopdelte model opleves som sårbar,
fordi kendskabet til både boliger og beboere ligger hos meget få medarbejdere, og ufleksibel, fordi én mand ikke kan rumme alle kompetencer,
og at det derfor er nødvendigt at rekvirere håndværkerydelser udefra.
I dette kapitel vil vi nu se på selve ledelsen af driften. Her vil vi opsummere nogle af de udfordringer, som repræsentanterne for de seks
boligorganisationer har oplevet, i forbindelse med de traditionelle
driftsmodeller, og hvordan de mener, det kan gribes an fremover.

Vær synlig, tag ansvar, sæt i værk!
I forbindelse med Boligkontoret Danmarks samlede projekt om
effektiv drift har vi interviewet en række ejendomsfunktionærer om,
hvordan arbejdet bliver udført1. En ejendomsfunktionær beretter i
den sammenhæng om, hvordan han hver fredag formiddag bruger
2-3 timer i fælleshuset på at tælle bestik, glas og tallerkener,

”

[...] så kan der dækkes et bord til 60, hvor det hele er
ens. Det sætter de kvindelige beboere, der har lejet
selskabslokalet til et sølvbryllup, stor pris på, og så
undgår jeg klager.2

En anden ejendomsfunktionær fortæller, at han hver dag starter med
at køre en runde i afdelingen med sin trillebør.

”

Det har jeg gjort mig til en vane, for så ved beboerne, at jeg
er der. Det skaber tryghed, og så har jeg også taget højde
for bemærkninger om, at man aldrig ser mig til daglig.3

Interviews med ejendomsfunktionærer gennemført i 2013 i forbindelse med
Boligkontoret Danmarks projekt ”En innovativ vej til effektiv drift”.

1
2
3

Citat fra interview
Ibid
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Begge udtalelser er eksempler på, at der mangler ledelse i arbejdet
med den daglige drift. Den ledelse, der skulle sætte en retning og
nogle tydelige mål for arbejdets udførsel, er der ganske enkelt ikke.
De to ejendomsfunktionærer, der her bruges som eksempel, er begge
engagerede og loyale medarbejdere, der gerne vil gøre et godt stykke
arbejde, som giver værdi for de mange. Men de mangler en leder, der
kan påskønne deres arbejde og motivere dem. Det gælder for de fleste
mennesker, at vi fungerer bedst, når vi får ros for vores arbejde – men
i disse to eksempler bliver medarbejderne ikke motiveret af deres leder. De søger derfor motivationen et andet sted, nemlig hos beboerne,
som er synlige i deres hverdag og kan anderkende deres arbejde. Det
bliver på den måde enkelte tilfældige beboere, der får ”lederrollen”, og
i stedet for at være baseret på en overordnet driftsmæssig plan, bliver
planlægningen af opgaver derfor gradvist indrettet efter individuelle,
nogen gange tilfældige, behov blandt afdelingens beboere.
I mangel på ledelse oppefra forsøger de to ejendomsfunktionærer
med andre ord at få opfyldt deres behov for retning og motivation
ved at opnå ros fra beboerne. Resultatet bliver i mange tilfælde, at
ejendomsfunktionærernes tid bliver brugt uhensigtsmæssigt – og
beboerne betaler regningen:

”

Det store svigt består i, at ejendomsfunktionærerne
bliver overladt til sig selv. De må selv lægge en strategi
for, hvordan de bedst gennemfører dagligdagen, og de
må – som vi ser det i de to eksempler – over for omverdenen selv producere en forklaring på, hvad formålet
med deres prioritering af arbejdsopgaverne er.
(Klaus Kramshøj, Boligkontoret Danmark)

Sæt fokus på løste opgaver
Dette fører videre til en anden vigtig pointe. Nemlig den, at mange
beboere og beboerdemokrater, i interviews har givet udtryk for, at de
ikke har en klar opfattelse af, hvad deres ejendomsfunktionær løser
af opgaver4. Mange steder hersker en forestilling om, at man, når man
betaler for en ejendomsfunktionær i f.eks. 25 timer, skal sikre sig, at han
”er der” i de 25 timer. Idéen om, hvad det er, man får for de penge, der
Interviews og afholdte workshops med beboere og beboerdemokrater gennemført i 2013 i forbindelse med Boligkontoret Danmarks projekt ”En innovativ vej til
effektiv drift”.

4
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Uden ledelse og koordinering kan selv den dygtigste ejendomsfunktionær
miste overblikket. Arbejdsopgaverne er mange, og driften af ejendomme og
boligområder er kompleks.

betaler ejendomsfunktionærens løn, er derfor fastlåst i en opfattelse af,
at man køber ”tid” og ikke ”løste opgaver”.
Lige som i fortællingen fra Boligselskabet Sjælland på side 18 var der
før omlægningen en tendens til at fokusere på hvem, der skulle løse
opgaverne i stedet for, hvilke opgaver, der skulle løses. På den måde er
fokus indstillet på det synlige nu og her – og ikke på den overordnede
plan og dens samlede resultater.

”

Interviewene viser, at der generelt set ikke bruges
nok kræfter på at styre driften i de almene boligafdelinger. Det er jo lederens opgave – i samarbejde med
afdelingsbestyrelsen – at definere, hvilke opgaver
der skal løses, og lederen, der skal tage initiativ til at
lægge en strategi for, hvordan ejendomsfunktionæren med en meningsfuld og hensigtsmæssig brug af
ressourcer kan skabe den meget vigtige tryghed.
(Ida Ravnholdt, Boligkontoret Danmark)
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Det er med andre ord, ifølge Ida Ravnholdt Poulsen, ledelsens opgave
at sætte fokus på alle de punkter, der kan medvirke til at gøre den daglige drift så hensigtsmæssig som overhovedet muligt – og med Torben
Simonsens ord – at turde tage de ledelsesmæssige beslutninger:

”
”
”

med fokus på ressourcer:
Der er en fast stab af lokale medarbejdere, der svarer
til minimumsbehovet. Herudover hyres ekstra personale ind i spidsbelastningsperioder.

med fokus på fleksibilitet:
Der er stor fleksibilitet i forhold til bemandingen
både ved sygdom, ferie og i forhold til løsning af
(større) opgaver.

med fokus på kvalifikationer:
Der har i forbindelse med processen været stor personaleomsætning, bl.a. for at finde de rette kompetencer til de nye kontorer.
(Torben Simonsen, Boligselskabet Sjælland)

Giv mening og skab retning
Fraværet af overordnet ledelse er en meget vigtig pointe i arbejdet
med at tænke driften af de almene boligafdelinger på en ny måde. Det
er således fælles for alle eksemplerne bag denne bog, at man i forbindelse med omlægningen af driften har taget fat i netop denne problematik og sat fokus på ledelse – ledelse af den daglige drift såvel som af
selve den forandringsproces, som går forud for den nye organisering:

”

I step 2 af indførelsen af samdrift har man inddraget
både beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere
i processen for etablering af samdrift. Det har givet
ejerskab og tilfredshed med samdriften. Tilgangen i
denne proces var, at ledelsen af boligorganisationen
både turde lede medarbejderne og turde dialogen
med afdelingsbestyrelserne.
(Torben Simonsen, Boligselskabet Sjælland)
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”
”

For at komme godt fra start, og for at komme hurtigt
hen til dér, hvor vi kunne handle og sætte i værk, blev
der sat fokus på det ledelsesmæssige. Man hentede én
leder ind fra en anden branche – en med friske øjne,
som stillede spørgsmål til ”plejer”, tænkte i nye baner
og sagde: ”Bare gør det – sådan er det […] Processen
startede primo 2012, og målet er, at den ikke stopper
foreløbig. Faktisk er målet, at selskabet fremadrettet
skal være dynamisk og i konstant bevægelse.
(Bjarne Bøhl Pedersen, B45)

Omlægningen blev endelig skudt i gang ved styrkelse
af ledelse i administrationen sammenholdt med et
krav om nedbringelse af afløserkontoen […] Bovia havde ikke behov for den brændende platform, men mere
en vision, målsætning samt stærke ledelseskræfter.
(Dorte Radik, Bovia)

Det fremgår af disse citater, at den tydelige og retningsbestemte ledelsesform var et strategisk valg i forhold til gennemførelsen af den store
forandringsproces. Med visioner og målsætninger, blev der sat en
retning for organisationen, som man fulgte, og samtid blev udvikling
gjort til et vedtaget ledelsesprincip.

En langsigtet og holdbar effektivisering af driften, kræver med andre ord,
at der tænkes i langt mere strategiske baner, og at udvikling og forandring
skal tænkes ind i selve ledelsen af driften. En forandringsproces, der skal
gøre op med status quo og en årelang driftskultur, kan derfor ikke udvikles nedefra i organisationen. Den nærmeste ledelse af ejendomsfunktionærerne har hverken ledelsesmæssige beføjelser eller ressourcer til at
skabe de nødvendige ændringer i organisationskulturen:

”

Helt banalt vil enhver, der arbejder for at gennemføre
ændringer og stiller krav om indførelse af en mere
effektiv drift, samtidig rette en underforstået kritik af
den eksisterende måde at organisere driften på og vil
dermed møde modstand. De fleste vil sige: ”Vi gør det
effektivt i dag”. I sådan en situation skal der være både
opbakning, engagement og gennemslagskraft fra ledelsen, hvis forandringsprocessen skal lykkes. Og det er
ledelsen, der skal sikre, at forandringsprocessen gennemføres i det rigtige tempo og med det rette indhold.
(Ida Ravnholdt Poulsen, Boligkontoret Danmark)
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B45 FORTÆLLER:

”

I B45 arbejder ledelsen og bestyrelsen for at fremtidssikre selskabet, således at selvstændigheden og lokalforankringen styrkes i fremtiden. Som en del af denne proces er det blevet besluttet, at driften skal effektiviseres.
Det er ledelsens ønske at skabe en ”vinderkultur”,
hvor det er en naturlig del af dagligdagen, at alle altid
tænker på optimering og effektivisering, og dermed
yder en bedre service over for beboerne.
Inden omstillingsprocessen startede, bar virksomhedens kultur præg af, at der herskede en traditionel
tankegang, hvor der til tider var mere fokus på
systemet, end på at skabe merværdi for beboerne.
Ledelsen ønsker at skabe en kultur, hvor man i langt
højere grad fokuserer på målet fremfor metoden.
Den fremtidige kultur skal bære præg af, at det er et
samlet hold, hvor alle arbejder mod samme mål, og
hvor der fokuseres på at udvikle den enkelte medarbejders kompetencer og ansvarsområder.
Vi vil således gerne skabe en vinderkultur, hvor
det godt kan være sjovt og udviklende at gå på arbejde, selvom man yder er seriøs indsats for sin løn, og
hvor alle løbende bidrager til selskabets udvikling
og driftsoptimering. En kultur, hvor det accepteres,
at der på denne udviklingskonto budgetteres med,
at der også laves fejl, og hvor der tænkes mere på at
gøre det rigtige fremfor millimeterretfærdigheden.
Det er langt hovedparten af medarbejderne, der er
glade for forandringerne, da det skaber mere struktur
og overskud i deres hverdag. Man ser tydeligt, at det
kan betale sig at tage tyren ved hornene og konfrontere
medarbejderne med de udfordringer, man står over
for. Ledelsen mødte på intet tidspunkt en modstand,
som ikke kunne håndteres, og jeg tror, at det er fordi
medarbejderne i bund og grund har savnet ledelse,
motivation og rammer og mål for arbejdet.
(Bjarne Bøhl Pedersen, B45)
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Hvor skal vi hen – og hvordan?
En organisation, der vil en forandringsproces for at skabe en mere
effektiv drift, må gøre sig nogle overordnede overvejelser om både,
hvordan man vil gøre det, og hvilke mål man skal nå – det vil sige: organisationen må gå den nødvendige omvej med at definere, hvad man
forstår ved strategisk ledelse af driften i boligafdelingerne.

Boligorganisationens øverste ledelse skal mærke et reelt behov og
bakke helhjertet op, hvis det skal lykkes at gennemføre ændringer,
der medfører, at kvaliteten af driften i boligafdelingerne bliver højere,
samtidig med at ressourcerne anvendes bedre og gør driften billigere.
Det er ledelsens opgave at skabe de rigtige og nødvendige forudsætninger for en mere effektiv drift. Hele organisationen skal mærke den
brændende platform (se også side 19 i kapitlet om processen).

Blandt de rigtige og nødvendige forudsætninger kan også være at kigge på den eksisterende beskrivelse af driftschefens funktion. Driftschefrollen er generelt blevet for kompleks og kræver kompetencer,
der favner bredere og videre end de fleste andre chefroller. I sådan en
situation – hvor en meget bred faglighed er nødvendig for at løse alle
opgaver – er der stor risiko for, at ledelses-delen bliver nedprioriteret.

Ledelse handler om koordinering og planlægning, men også om målsætning
og prioritering – og det vigtigt, hvis samarbejdet skal styrkes og driften
effektiviseres.
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Driftschefen skal være god til økonomi og have lyst og evne til kontrollere regninger og budgetter. Han skal have forstand på bygningsvedligeholdelse og kunne styre mindre istandsættelsesopgaver med eksterne
entreprenører. Han skal planlægge driften overordnet og på tværs af
boligafdelinger og udvikle driftsmetoderne i overensstemmelse med
omverdenens krav, han skal være en god personaleleder, der kan motivere og sætte mål for medarbejderne, og han skal frem for alt være en
god kommunikator, der kan håndtere de forskellige og skiftende krav
fra beboerdemokraterne. Kun meget få driftschefer og inspektører har
alle disse kompetencer. Det kræver et stort talent, et stærkt drive og
en umådelig tro på sig selv. Det er ikke mærkeligt, at man – stillet over
for alle disse opgaver – vælger at løse de konkrete og velstrukturerede
opgaver først og lægge de ustrukturerede og komplicerede til side. Desværre er det de komplicerede og ustrukturerede opgaver, der skal tages
fat på, hvis driften skal gøres bedre og billigere.

”

Det er en pointe, at man bør arbejde sig henimod
en opdeling af den nuværende opgaveportefølje for
driftscheferne og inspektørerne, så selve ledelsesdelen kan prioriteres højt, og der kan komme fokus på
den strategiske ledelse.
(Ida Ravnholdt Poulsen, Boligkontoret Danmark)

Hvordan indfører man strategisk ledelse af driften?
Strategisk ledelse af driften i boligafdelinger betyder, at der skal ske en
løbende tilpasning til beboerdemokratiet og beboernes krav og ønsker.

Driften skal planlægges i en større sammenhæng, så de eksisterende
ressourcer anvendes optimalt samtidig med, at den teknologiske udvikling inden for både maskiner og it inddrages i videst mulige omfang.
Det vil sige, at man i planlægningen af driften anvender de forskellige
kompetencer, der eksisterer hos medarbejderne, og at der skal arbejdes
med nye redskaber og teknologi. Organiseringen af driften skal tage
udgangspunkt i en samlet vurdering af organisationen og ikke kun for
en afdeling ad gangen. Her er det nødvendigt at stille spørgsmål som:
Er der blandt ejendomsfunktionærerne erhvervskompetencer som ikke
udnyttes, f.eks. vvs’ere, elektrikere eller tømrere, der vasker trapper
og slår græs, mens der entreres med dyre eksterne håndværkere? Er
der mulighed for stordrift inden for visse opgaver – hækklipning, bede,
beskæring og buskadser? Og er der kapacitet i maskinparken, der ikke
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bliver benyttet, og som betyder, at den kan reduceres eller erstattes
med mere effektive maskiner?

”

Driften af boligområder er arbejdskraftintensiv, og
den strategiske ledelse skal sikre, at kompetencen
hos medarbejderne er til stede, og at den til stadighed udvikles.
(Klaus Kramshøj, Boligkontoret Danmark)

At driften af boligområder er arbejdskraftintensiv betyder, at kvalitet i driften i væsentlig grad afhænger af den motivation og kompetence, medarbejderne har, og det er derfor nødvendigt at have fokus på medarbejderne.
Det betyder, at medarbejdernes kvalifikationer og motivation er afgørende
for både mængden af opgaver, der løses, og for hvordan de løses.

Nå målene
Strategisk ledelse i driften har i udgangspunktet det mål at levere både
en høj service og kvalitet samtidig med, at der er fokus på at sikre en høj
effektivitet. Man bør arbejde med benchmarking og nøgletal, så der kan
sættes mål for driften. Målene skal omfatte både de leverede ydelsers kvalitet og pris og medarbejdernes tilfredshed i jobbet, og der skal udarbejdes
handlingsplaner, der sikrer, at målene nås. Det er her vigtigt at opstille
mål for driften, have redskaber til at måle, og at målsætningerne nås.
Der skal derfor udarbejdes nøgletal, så der kan foretages benchmarking. Benchmarking skal omfatte både egen udvikling og sammenligning med andre.
Driften er til for beboerne og betales af beboerne.
Løbende tilpasning til beboerdemokratiet og beboernes krav og ønsker
betyder, at driften altid skal tage udgangspunkt i beboerne. Både i
Boligselskabet Nordkysten og hos Boligforeningen ØsterBo har man
gennemført beboerundersøgelser med fokus på beboernes holdning til
den eksisterende drift. Beboernes vurdering af både den gode og dårlige drift skal bruges i tilrettelæggelsen, og frem for alt skal det iagttages,
hvad der giver værdi for flertallet af beboerne, f.eks.: Skal græskanterne
være skåret skarpt af? Skal bedene være med blomstrende buske? Skal
der være mulighed for at komme af med storskrald? Eller er en lav
husleje det centrale? Hvis ikke der en basal objektiv viden om, hvad der
giver merværdi for et flertal af beboerne i den pågældende afdeling, kan
der ikke opstilles mål for driften.
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Når denne viden er opnået, skal der udarbejdes serviceaftaler for
afdelingen, hvor driftsopgaverne fastlægges og godkendes af både
afdelingsbestyrelsen og beboermødet:

”

En sådan aftale er nødvendig for at ejendomsfunktionærerne kan prioritere deres arbejde og kunne sige
fra over for beboere, der kræver personlig ekstra
service, som fællesskabet ikke skal betale for. I serviceaftalen kan der indarbejdes retningslinjer for de
tryghedsskabende aktiviteter.
(Klaus Kramshøj, Boligkontoret Danmark)

For at tydeliggøre fokusområder kan der sammen med afdelingsbestyrelsen ved markvandringen udarbejdes en handlingsplan og sættes
mål for næste års konkrete aktiviteter. F.eks.: ”I 2016 skal renovering af
cykelparkeringen og beskæring af træerne have fokus”. Handlingsplanen kan også bruges til at tage højde for vedligeholdelsen af de grønne
områder på et mere detaljeret niveau, som tager højde for beplantningens forskellige livsfaser og lignende omskiftelige driftsbehov.

HVIS I SKAL I GANG ...
Et fokus på ledelse er den vigtigste forudsætning for at kunne
gennemføre en optimering af driften – og for fremadrettet at
sikre fleksibilitet og udvikling i driften og i organisationen.

Det andet kapitel i afrapporteringen på Boligkontorets projekt
”En innovativ vej til effektiv drift” handler netop om ledelse og
om de udfordringer og barrierer, som mange driftschefer og inspektører oplever, når det kommer til ledelse. Du finder desuden
resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse,
som Boligkontoret Danmark gennemførte i foråret 2015 blandt
ejendomsfunktionærernes ledere. Du finder det hele her:
www.almennet.dk/projekter/almennet-udviklingsprojekter/
en-innovativ-vej-til-effektiv-drift/
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LÆRINGSPOINTER

HVAD ER GOD LEDELSE AF DRIFTEN?
Topledelse skal tage ansvar og bakke helhjertet op om
forandringen – også i modvind
Ledelseskapaciteten skal øges gennem mere
uddannelse og fokus

Opdeling af driftschefens opgaver, så der kommer
fokus på ledelse

Personaleledelse skal prioriteres ved at sætte mål
og give motivation til ejendomsfunktionærerne
Planlægning på tværs af boligafdelinger, så
ressourcerne udnyttes bedst muligt

Tag udgangspunkt i opgaverne i stedet for antal
brugte timer i afdelingen
Brug benchmarking og nøgletal ved tildeling af
ressourcer i stedet for antal timer

Tænk strategisk. Brug ressourcerne optimalt og tag
udgangspunkt i de skiftende krav og forventninger
fra beboerne
Ledelse skal skabe forandring. Handlinger i den
rigtige retning skal fremmes og handlinger der
fastholder status quo skal bremses
Sæt et mål og gå efter det, men husk at målet er
dynamisk og bliver forandret mens man arbejder
hen i mod det

Husk at anvende de mange ressourcer hos beboerdemokraterne rigtigt. De er en del af løsningen.
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TEMA: VÆRKTØJER

Hvilke
værktøjer
kan vi bruge?
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t køre fællesdrift kræver først og fremmest et godt overblik. I alle
daglige gøremål – i afdelingernes helt almindelige dagligdags
rammer – gemmer sig enorme mængder af viden, som – nedfældet på et papir eller indtastet i et system – giver de driftsansvarlige
bedre muligheder for at overskue, planlægge og udføre ”best practise”.

Derfor nærmest skriger hele branchen på værktøjer – planlægningsværktøjer, opgaveregistreringssystemer, nøgletal, årshjul, kvantitative
og kvalitative undersøgelser – alt sammen for at opnå den bedste og
mest hensigtsmæssige organisering. For hvad koster det at klippe
”100 meter hæk”? Hvor mange mænd skal der til at slå 1.000 m2 græs
– og hvor lang tid tager det? Og hvordan kommer vi videre fra den
traditionelle antagelse, at ”1 mand skal have 100 boliger”? Et af svarene på disse spørgsmål er: nøgletal – for ellers kan vi ikke estimere i
forhold til tid og ressourcer.
Derfor er der blandt de seks boligorganisationer bag citaterne i denne
bog ingen tvivl at spore – og ingen uenighed om – at den almene
sektor har brug for at udvikle nøgletal, så man kan sammenligne på
tværs. Og der er brug for værktøjer. I dette kapitel kigger vi derfor på
nogle af de eksisterende muligheder og opsummerer nogle af de erfaringer, de seks boligorganisationer har gjort sig med brugen af dem.
En fælles vigtig pointe er her:

”

Værktøjerne er en del af processen. De er ikke
løsningen i sig selv. De skal tilpasses den enkelte
boligorganisations virkelighed, og man kan ikke
bare overtage direkte fra en anden organisation. En
del af forandringen ER værktøjerne, og tilpasningen
kræver en stor og tidskrævende indsats.
(Ida Ravnholdt Poulsen, Boligkontoret Danmark)

Med andre ord – der er ingen nemme smutveje. Der er til gengæld
masser af muligheder for at lade sig inspirere.

VÆRKTØJ: TIDSREGISTRERING
Tidsregistrering er en vigtig del af driftsomlægningen hos flere af
de boligorganisationer, der bidrager til denne bog. Formålet med
tidsregistrering er først og fremmest at få identificeret, hvilke opgaver
der løses med hvilke ressourcer i driften. Det er organisationernes
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opfattelse, at en sådan systematisk afdækning af medarbejdernes
opgaveløsning er en forudsætning for at kunne styre ressourcerne
hensigtsmæssigt.

Et andet nok så vigtigt formål med tidsregistreringen er, at den kan fungere som værktøj til en retfærdig fordeling af afdelingernes udgifter på
konto 114 i forbindelse med fællesdrift, og samtidig også kan dokumentere, at afdelingerne rent faktisk får den service, de betaler for.
Frygten for kontrol
I organisationerne er man bevidst om, at tidsregistrering er følsomt
og kan være kontroversielt.

Det er vigtigt at være åben omkring, hvorfor ledelsen/organisationsbestyrelserne vil indføre time- og sagsstyring, så medarbejderne ikke
skal gætte sig frem til hensigten med registreringerne. Det er derfor
ikke en god ide, at have en skjult hensigt med hensyn til registreringerne, som det fremhæves hos Bovia:

”

Hvis man skal indføre time- og sagsstyring i
organisationen med succes, så kræves det, at der er
ro på i organisationen, og at dialogen så vidt muligt
er tillidsbaseret. Der skal kommunikeres med både
medarbejdere, mellemledere og beboerdemokrater
i forhold til formålet, så frygten for kontrol bliver
håndteret.
Ledelsen lagde ikke på noget tidspunkt skjul på,
at registreringer kan bruges som kontrol, men at
hensigten var en anden, nemlig at bidrage til indsigt
i opgaverne, tidsforbrug og belastning af de enkelte
medarbejdere og teams. Mange gange har vi i ledelsen stået til et beboermøde og hørt, at de aldrig ser
medarbejderne i deres område. Vi kan nu dokumentere, via farvede ”lagkager”, hvad medarbejderne har
lavet i afdelingen, hvor stor en procentdel af timerne
der er brugt på området, og hvad omkostningerne
har været. Det har stort set alle medarbejderne hilst
velkommen. En anden afledt effekt ved time- og sagsstyringen var, at synliggørelsen af arbejdsindsatsen i
afdelingerne har aflivet myten ”fra gæt til fakta”.
(Dorte Radik, Bovia)
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Keep it simple
Det er vigtigt, at man i udviklingen af et registreringssystem tænker
på tværs og overvejer grundigt, hvilket nøgletal man ønsker at få ud af
det. Systemet skal ikke begrænse fremtidige ønsker om registreringer
på tværs af afdelinger og arbejdsopgaver. Men det er samtidig vigtigt,
at man starter på et overordnet plan for at holde registreringerne
simple, og for at nå et synligt anvendeligt resultat hurtigst muligt. Med
et fleksibelt registreringssystem kan man altid gå i dybden senere, når
medarbejderne har fundet formålet med systemet og har tillid til brugen af det. Derfor må man også forvente, at detaljeringsgraden af et
system vil være under en konstant drøftelse, da behovene for styring
og udtræk af data vil være forskellig i forhold til ledelsesinformation,
medarbejderdrøftelser og ønsker fra beboerdemokraterne. Bovias råd
er i første omgang: ”keep it simple” – for efterfølgende at bygge til.
Grøn tid, blå tid, hvid tid
I Boligselskabet Sjælland har man indført en meget overordnet registrering af opgaverne. Det foregår via medarbejdernes PDA’er (Personal Data Assistent) – som regel i form af en tablet eller smartphone.
Ud over at indtaste boligafdeling og hvilken maskine, der benyttes,
skal medarbejderne notere deres arbejdsopgave i kategorierne ”grøn
tid”, ”blå tid”, ”hvid tid”, ”syn” og ”skimmel”.

us

AB Årh

Foto: A
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VÆRKTØJ: OPGAVESTYRING
Overordnet tilrettelæggelse af opgaverne er helt fundamental for alle
de deltagende organisationer.

Helt banalt gælder det om, som Helle Friis Jensen fra Boligforeningen
ØsterBO udtrykker det:

”

at udnytte vores ressourcer optimalt og trække folk
ind og ud af de forskellige teams i forhold til, hvor
spidsbelastningen er.
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)

Det giver overblik og har betydet, at der bruges færre sæsonarbejdere.
Nødvendigt med supplerende bemærkninger
I Bovia sker opgavestyringen via en webbaseret indtastning af
arbejdstimer og maskiner fordelt på de enkelte afdelinger og arbejdsopgaver. De indtastede data tjener som dialogredskab mellem
administrationen, medarbejderne og afdelingsbestyrelserne, hvorfor
dataene ikke kan stå alene. Afdelingsbestyrelserne kan f.eks. ikke se,
om medarbejderne har udtyndet en beplantning og brugt forholdsvist
mange timer på det. I sådan en situation vil forbruget af timer være
højere på den registrerede grønne arbejdsopgave, end det kan forventes at være året efter. Datagrundlaget afspejler således den dynamik,
der f.eks. er i en grøn beplantning, der bevæger sig fra etableringsfasen til alderdomsfasen, hvorfor registreringerne også skal suppleres
med bemærkninger.
Bevar et fælles sprog
Bovia bruger i dag en database, som i princippet er udviklet til den
kommunale drift. Et system, der er målrettet til boligorganisationerne
kunne derfor være ønskeligt. Registreringssystemer på tværs af sektoren bør udvikles med et fælles sprog, så der kan benchmarkes på tværs.
Således appellerer flere af de organisationer, som er citeret i denne
udgivelse til, at der udvikles et fælles system. Det fælles sprog bør dække over beskrivelser i f.eks. det grønne således, at kvalitetsbeskrivelser
for driften følger de faglige beskrivelser omkring de grønne plejeplaner.
Hvis man tager afsæt i det sprog, som f.eks. anlægsgartnerne bruger, vil
kvalitetsbeskrivelser og registreringer også efter behov kunne forberedes til et udbudsmateriale.
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Tendensen er, at opgavestyringen foregår på afdelingsniveau. Den er et
led i økonomistyring, og den erstatter den traditionelle fordeling af udgifterne med fordelingsnøgler, der er baseret på afdelingens data (antal
boliger eller afdelingens samlede m2).

Selv om der i flere organisationer er oprettet centrale kontaktcentre
eller call-centre (det mødte dog modstand i Boligselskabet Sjælland
og måtte modificeres), hvor beboerne skal henvende sig med fejl og
mangler i deres bolig, sker der ikke en systematisk registrering af disse
henvendelser. Registreringen kunne bruges til en styring af opgaveløsningen i forhold til tidsplanlægning, ruteplanlægning og anden logistik,
og ikke mindst til at få dirigeret den rette kompetence til opgaven. Med
en sådan planlægning bliver ressourcer og kompetencer udnyttet mere
hensigtsmæssigt på tværs af afdelingerne. Sådanne it-systemer findes i
dag, men det er fortsat en udfordring at knytte nye eksterne it-systemer
til de allerede eksisterende administrationssystemer (fx EGbolig og
Unik), hvor rigtig meget data allerede er registreret.
VÆRKTØJ: BENCHMARKING OG NØGLETAL
I 2010-udgaven af Landsbyggefondens rapport ”Analyse af renholdelsesudgifter i de almene afdelinger”, der var en analyse baseret på
regnskabstal, konstateres det, at

”

regnskabsnoten til konto 114 ikke umiddelbart kan
anvendes til statistisk analyseformat, da den ikke er
nærmere specificeret og dermed kan være forskelligt
udfyldt af boligorganisationerne.5

Det betyder, at benchmark-tallene alene må basere sig på enten udgift
pr. bolig eller pr. m2 boligareal (i analysen bruges ikke afdelingens
samlede udendørs areal). Analysen giver nogle meget overordnede
resultater, og det konkluderes, at udgiften på konto 114 er afhængig
af afdelingens alder, beliggenhed, art, antal boliger og måske beboersammensætningen. Dette giver nogle benchmark-tal, der meget let
kan ”skydes ned”, fordi de ikke tager højde for afdelingernes forskellighed med størrelsen og udformningen af udearealerne (fast belægning, græs, hække, bede), løsningen på affaldshåndteringen, fælleslokaler og andre fællesarealer i form af vaskeri, trappeopgange o. lign.:
5

Analyse af renholdelsesudgifter i de almene afdelinger, Landsbyggefonden, 2010, side 3.
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”

Ethvert forsøg på at tildele mandsskabsressourcer
på bagrund af rapportens benchmarking vil mislykkes, og derfor er den ældgamle regel om 100 boliger
pr. ejendomsfunktionær stadig den mest benyttede
metode, når det skal vurderes, hvor meget driftspersonale, der skal være ansat i en afdeling. Der er
samtidig en tendens til, at de 100 boliger bliver færre
og færre, så man ofte oplever 80 boliger pr. mand, og
det gælder særligt, jo tættere man kommer på hovedstadsområdet.
(Klaus Kramshøj, Boligkontoret Danmark).

100 meter hæk
Blandt de deltagende boligorganisationer, der har arbejdet mest med
tidsregistrering – Bovia, Boligselskabet Sjælland og Boligforeningen
ØsterBO – er der derfor et klart fokus på, at næste mål bliver at have
nøgletal for, hvad det koster at vedligeholde f.eks. 1 m2 græs, 1 m hæk,
1 m2 bed osv. Hos Bovia udtrykkes det således:

”

Datagrundlaget skal sammenkobles med arealtyperne og kvalitetsbeskrivelser, så der kan udarbejdes
nøgletal, herunder synliggørelse af nøgletal i forhold
til arealernes tilstand. Der mangler p.t. arealdata og
dermed mængder, hvorfor man ikke kan se om timerne bliver brugt på f.eks. 100 m2 eller 50 m2.
(Dorte Radik, Bovia)

Disse nøgletal er uundværlige, hvis man skal foretage en ressourcetildeling, der er baseret på et rationelt grundlag i stedet for, at det skal
passe nogenlunde med 80-100 boliger pr. mand.
Der bør derfor udarbejdes nøgletal for de store opgaver som græs,
bede, hække, fast belægning og beboerservice i boligerne. Det er
driftsopgaver, hvor der er et stort potentiale i forhold til mere hensigtsmæssig opgaveløsning, det vil sige billigere og bedre.
Tid til det sociale
Der er dog også driftsopgaver, hvor man ikke på samme måde kan
høste stordriftsfordele. Det drejer sig f.eks. om ad hoc-opgaverne i
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afdelingen, der ofte er situationsbestemte. Endelig kan afdelingsbestyrelsen og efterfølgende afdelingsmødet beslutte, at der også skal
sættes ressourcer af til trappesnak, den sociale vicevært og andre
tryghedsskabende aktiviteter. Det kan f.eks. fastsættes til 15 timer om
ugen til at udøve sociale funktioner, der kan skabe tryghed og gode
sociale rammer for de svage beboere.

VÆRKTØJ: SERVICEAFTALER
Det er afdelingsbestyrelsen og sidste ende beboerne, der beslutter
niveauet og kvaliteten af driften. Hvordan skal græsset se ud? Hvor
mange blomster? Hvor tit skal de faste belægninger fejes? Hvilke
opgaver kan beboerne få løst i deres bolig, og hvilke skal beboerne
selv klare? De ”bløde”, sociale opgaver, hvor ejendomsfunktionærerne
udfører opgaver, der først og fremmest skal skabe tryghed for de ældre og svage beboere, kan som nævnt ovenfor fastsættes til et bestemt
antal timer om ugen. Alt dette skal fastlægges i en serviceaftale, som
danner rammen for afdelingens drift.

”

Serviceaftalen er et redskab for både beboerne,
afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionærerne
og selvfølgelig inspektøren/driftschefen. For ejendomsfunktionæren er den et redskab til at afgrænse,
hvilke opgaver der skal løses, så han på en pæn måde
kan sige ”nej” til en beboer, hvis han bliver bedt om
at udføre opgaver, der ikke har med driften at gøre,
og som han vurdere ikke har en tryghedsskabende
karakter.
(Ida Ravnholdt Poulsen, Boligkontoret Danmark)

For ejendomsfunktionærerne betyder det, at der kan sættes et niveau for,
hvilke opgaver, de kan påtage sig, når beboere beder om ting, som ligger
uden for den normale ramme – sætte billeder op, flytte fjernsyn fra stuen
til 1.sal, hænge gardiner op, hvis der da ikke netop er tale om ældre eller
svage beboere, hvor der er sat ressourcer af.
For afdelingsbestyrelsen kan serviceaftalen, da den ajourføres hvert
år ved markvandringen, være med til at prioritere hvilke større opgaver, der skal være fokus på i det kommende år – f.eks. opretning af
belægninger, fældning af større træer, maling af rækværker osv.
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VÆRKTØJ:
DIGITAL REGISTRERING AF AFDELINGENS BYGNINGSDELE – IKT
Fra det øjeblik en ejendomsfunktionær identificerer et problem med
en bygningsdel, til sagen er afsluttet, og leverandøren sender en faktura, bruges der meget tid og mange ressourcer i driften.
IKT er en forkortelse for informations- og kommunikationsteknologi,
og det er pålagt at indtænke denne teknologi i forbindelse med alt
nybyggeri i det almene. Formålet er i forbindelse med effektiv drift,
at ejendomsfunktionæren, ved at registrere og ajourføre et fuldendt
overblik over en afdelings bygningsdele, let og hurtigt kan konstatere,
hvilke materialer og evt. hvilke eksterne ressourcer, der skal bruges
for at løse problemet.

DOtAB – en app til drift og service
Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) har i samarbejde med firmaet NTI Cadcenter designet en app til tablets ved navn ”DOtAB”, som
skal sikre en mere effektiv procedure i den daglige drift og samtidig
minimere fejl og kommunikationsbrister i mellem boligforening og
leverandør.
App’en har tre hovedfunktioner: Man kan lægge dokumentation ind
i systemet, man kan se den eksisterende dokumentation, og man kan
rekvirere en håndværker eller en leverandør til at udbedre et akut
vedligeholdelsesbehov.

”

DOtAB er ikke teknikerens platform, men et værktøj
for den rutinerede ejendomsfunktionær, hvis viden
og erfaring er værdifuld både ved planlægning af
bygningsdrift, og når håndværkeren skal informeres.
Ved at medarbejderen kan bidrage med praktiske
erfaringer, vil bygningsdelskortet få en større værdi.
Netop de praktiske erfaringer letter håndværkerens
arbejde men også den fremadrettede planlægning af
drift og vedligeholdelse.
(Arne Tollaksen, AAB Århus,)

Softwaren i version 1.0 er gratis tilgængelig på Google Play og App
store. Selve ’backenden’, som app’en skal tale sammen med, er boligafdelingens drift- og vedligeholdelsessystem. DOtAB virker lige nu
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Foto: AAB Århus

DOtAB til digital driftsoptimering af almene boliger.

kun til det system, NTI sælger, men kildekoden til selve app’en er frit
tilgængelig, så andre udbydere af drifts- og vedligeholdelsessystemer
kan tilpasse det til egne systemer.
VÆRKTØJ: UNDERSØGELSER OG SPØRGESKEMAER

Kompetenceafklaring for ejendomsfunktionærer
For at kunne skabe de bedst fungerende teams i en funktionsopdelt
drift på tværs af boligorganisationernes afdelinger, vælger man mange
steder at kortlægge ejedomsfunktionærernes individuelle kompetencer. På den måde kan man sikre, at alle medarbejdere med en specifik
faglig baggrund eller særlige specialiserede kurser på cv’et kan blive
placeret i en struktur, hvor deres kompetencer og interesser bedst
kan blive anvendt og udviklet.
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I Boligforeningen ØsterBO fik alle medarbejdere udleveret et 5-siders
spørgeskema, hvor de kunne give karakterer til egne kompetencer og
gøre rede for, hvor de så sig selv i den daglige drift af boligforeningen.
Besvarelsen af skemaerne blev fulgt op med individuelle samtaler
af ca. to timers varighed, og herefter blev alle placeret i forskellige
funktioner og teams. Alle medarbejdere blev herefter indkaldt til en
ny samtale, hvor de blev orienteret om deres nye placering:

”

Det var ikke alle, der fik præcis det, de ønskede, men
for hver medarbejders placering var der en begrundelse. Det var meget vigtigt for os at vise, at der var
gjort et grundigt forarbejde, og at der var tænkt over
tingene – den tid, vi brugte på de mange samtaler, var
rigtig godt givet ud og var helt klart med til at skabe
en positiv proces.
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)

Kompetenceafklaringen er med til sikre, at ingen kompetencer blandt
medarbejderne går til spilde, og dermed styrker man muligheden
for så vidt muligt at bruge egne folk til opgaveløsningen. Processen
omkring spørgeskemaerne er desuden med til at skabe motivation og
involvering blandt de medarbejdere, som bliver aller mest berørt af
driftsomlægningen.

Temaer i kompetenceafklaringen kan være f.eks. planlægning, ansvar,
samarbejde, forandringsparathed, omkostningsbevidsthed, teknisk
snilde, evne til at lære nyt, være serviceorienteret, finde nye løsninger
og bidrage til fællesskabet. Hertil kommer spørgsmål omkring fritidsinteresser, egne arbejdsmål og ønsker til fremtiden.

Trivselsundersøgelse blandt ejendomsfunktionærerne
Når en omlægning af driften er gennemført, kan en trivselsundersøgelse blandt ejendomsfunktionærerne på samme måde give viden om,
hvordan de nye strukturer i driften har haft indflydelse på arbejdet.
Er medarbejderne kommet på plads i deres nye roller? Får de tilstrækkelig anerkendelse og støtte fra nærmeste leder? Passer
arbejdsmængden og arbejdsopgavernes indhold til rammerne?
Trivselsundersøgelserne kan derudover tage temperaturen på det
psykiske arbejdsmiljø, omgangsformen på arbejdspladsen, forholdet
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til beboerne, tilliden til ledelsen, årsager til sygefravær og informationsniveauet i organisationen.

Samtidig kan forløbet omkring undersøgelsen i sig selv fungere som
en anledning til, at den enkelte medarbejder stopper op og gør status
over hele processen:

”

Det er en metode til at måle på resultaterne af omstruktureringen og driften generelt, men samtidig
også en metode til at få den enkelte til at tænke over,
”hvordan det egentlig står til”. Der kan være mange
fordomme omkring de nye rammer, som kan komme
til udtryk i lidt sure opstød – men bag ved dem – i en
mere reflekteret udgave – vokser en ny bevidsthed
frem om, at der faktisk er sket rigtig mange positive
ting, som kommer alle til gode.
(Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO)

Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne
For overhovedet at kunne ramme beboernes behov og prioritere de
rigtige områder i forbindelse med en omlægning af driften, er tilfredshedsundersøgelsen blandt beboerne et centralt og derfor også meget
udbredt redskab.

En undersøgelse blandt alle beboerne var et af de værktøjer, der blev taget i
brug i forbindelse med driftsforsøget i Nordkysten v. Boligkontoret Danmark.
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I spørgeskemaet kan man spørge ind til tilfredsheden omkring konkrete områder i driften: plejen og vedligeholdelsen af de grønne områder,
snerydning, rengøring af fælles områder. Dertil kommer spørgsmål vedrørende serviceniveauet i afdelingen: beboerservicen generelt, tilfredsheden med den hjælp man får, mulighederne for at kontakte driften,
den rådgivning man modtager vedrørende boligen osv.
Undersøgelsen kan derudover afdække, om planlægningen af driften
rammer alle beboertyper og de forskellige behov og ønsker, der eksisterer inden for de forskellige geografiske områder i hele organisationen, de
forskellige aldersgrupper, og om der er særlige kendetegn ved beboere,
der har boet i afdelingen i mange år versus kort tid m.m.

HVIS I SKAL I GANG ...
På de seneste sider har du kunnet læse om værktøjer, som er
blevet anvendt af de seks boligorganisationer i forbindelse
med organisering, nøgletal og drift og bygningsvedligeholdelse.

På AlmenNets hjemmeside kan du også finde værktøjer, som
er blevet udviklet og anvendt i forbindelse med forsøgsprojektet ”En innovativ vej til effektiv drift”. Værktøjerne er serviceaftaler og planlægningsaftaler i form af årshjul, månedsplaner og ugeplaner. Du finder skabeloner til værktøjerne på
www.almennet.dk/projekter/almennet-udviklingsprojekter/
en-innovativ-vej-til-effektiv-drift/
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LÆRINGSPOINTER

HVORDAN SKAL VÆRKTØJER BRUGES?
Husk at værktøjer ikke er universelle. De skal tilpasses
virkeligheden og egen organisation
Udvikling af egne værktøjer er en del af arbejdet for
at nå målet
Udvikling af værktøjer er tidskrævende, men også
meget givende og fremmende for forandringen
Tidsregistrering er nødvendig, hvis man vil have
overblik over opgaver og ressourcer
Opgavestyring sikrer, at krav og forventninger fra
beboerne prioriteres og indfries

Nøgletal og benchmarking giver objektiv viden i
stedet for tro og formodninger

Serviceaftaler skal sætte rammen for mængden og
kvaliteten af de løste opgaver i samarbejde med
beboere og beboerdemokrater
Digitalisering i driften er nødvendig ved gentagne
processer, men kan ikke erstatte den tryghed,
den gode ejendomsfunktionær giver de ældre og
svage beboere
Spørgeskemaundersøgelser giver viden om
beboernes vurdering af driften
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Ledelse af
forandringsprocesser i
komplekse
organisationer
Lars A. Engberg
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et ledelses- og udviklingsperspektiv er den almene boligorganisation en kompleks størrelse. Den er et specialiseret driftssystem,
som administrerer et stort antal boliger efter ens og gennemprøvede retningslinjer. Den er dertil en politisk organisation, hvor rammerne sættes af beboerdemokratiet, som har det sidste ord i mange
beslutningsprocesser.

Sat lidt på spidsen, er boligorganisationerne underlagt et konservativt
styringsregime, hvor den politiske ledelse (med god grund) primært
fokuserer på at undgå huslejestigninger. Samtidig bygger og drifter de
almene boligorganisationer deres boliger ud fra værdier som tilfredse
lejere, billige huslejer, bedre arkitektur, øget boligkvalitet, fremtidssikring, bedre sociale standarder, energieffektivisering, kvalitet i fællesarealerne osv. Listen er lang.
Boligorganisationerne skal ikke kun optimere driften i dialog med
de politiske ledelser. De skal også løbende forbedre deres ”produkt”
– dvs. udvikle løsninger, der ligger ud over klassisk boligdrift og
nybyggeri. De professionelle i den almene boligsektor arbejder derfor
under et konstant krydspres, hvor de skal levere i forhold til meget
forskellige og nogle gange modstridende dagsordener. Denne bogs
diskussion af erfaringerne med at styre og udvikle den almene drift er
en spændende fortælling, fordi emnet er et spejl på organisationskulturen i den almene boligform, på godt og på ondt.

I en nyligt afsluttet evaluering af forandringsagentuddannelsen P236
opsummeres en række erfaringer med at lede og udvikle forandringsprocesser i de almene boligorganisationer og skabe en forandringskultur – meget lig de bestræbelser, som udfoldes i Boligkontoret
Danmarks projekt ”En innovativ vej til effektiv drift”. Nogle af de
vigtigste erfaringer fra P23 gennemgås i det følgende. Både P23 og
Effektiv drifts-projektet udtrykker den samme ambition: for at sikre
bedre og billigere boliger og gladere lejere er det nødvendigt at gå et
spadestik dybere i den organisatoriske udvikling. Det er ikke muligt at
forbedre forholdet mellem pris og kvalitet i organisationens ydelser
uden at udfordre den måde, tingene ”normalt” gøres på i de daglige
arbejdsprocesser. Det er nødvendigt at fremme læring, som mere
grundlæggende sætter spørgsmålstegn ved alle organisatoriske regler,
Engberg (2015) Evaluering af P23. Forandringsagenter i den almene boligsektor,
SBi, Aalborg Universitet København, under udgivelse.
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værdier og rutiner, med det formål at udvikle og tilpasse disse til nye
krav og udfordringer. Opgaven er at kombinere det traditionelle målog driftsstyringssystem med en værdibaseret ledelseskultur, der har
fokus på innovation og udvikling af kerneydelser, og at gøre dette i tæt
dialog med beboerdemokraterne.
Hvad er en forandringskultur?
Ideelt set er en forandringskultur en samarbejdsform, hvor forandringer opfattes som et gode og som en permanent tilstand. En forandringskultur kræver kommunikation og involvering på alle niveauer
i organisationen. Forandring indebærer både positiv udvikling og
frustrerende afvikling af processer og opgaver. En forandringskultur
er præget af gensidig tillid mellem ledere og medarbejdere, selv om
forandringskulturen rummer elementer af usikkerhed og utryghed:
”Vi bygger vejen, samtidig med at vi går på den”. Kulturen stiller store
krav til ledelsesprocesser, der skal sikre, at der løbende skabes et
bedre grundlag for at løse opgaverne. En levende forandringskultur
fremmer evnen til at se muligheder og at handle på dem. Refleksion
og læring stimulerer evnen til at udvikle kerneopgaver på tværs af
organisationen og i nye samspil med omverdenen. Teorien er, at forandringskulturen gør organisationens medlemmer bedre i stand til at
udvikle deres opgaveløsninger i overensstemmelse med forandringer
og muligheder i organisationens omgivelser, en proces som igen fører
til bedre og billigere løsninger.

Forandringsagentuddannelsen P23
Et er teori, noget andet praksis. AlmenNet tog initiativ til en ”forandringsagentuddannelse” (P23) for ildsjæle ansat i almene boligorganisationer inspireret af ønsket om at få AlmenNets vejledninger
implementeret, og af behovet for løbende at udvikle den almene
boligform i Danmark. Formålet er at udvikle metoder til at skabe og
håndtere forandringsprocesser, med henblik på at skabe bedre og
billigere almene boliger til gavn for beboerne. Forandringsagenterne
har siden haft succes med at udvikle og implementere deres konkrete
forandringsprojekter. De har skabt bedre processer omkring renoveringssager, fremtidssikring, kommunikation, service, beboerdemokrati og organisatorisk udvikling med fokus på tværgående integration
og kommunikation. Forandringsagenterne har udviklet nye metoder
til at bearbejde dilemmaet mellem drift og udvikling, og de har skabt
konkret værdi i de processer, de har arbejdet med at udvikle.
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En central udfordring består i at udvikle en ny tværgående facilitatorrolle i en almen forvaltningskultur, grundigt forankret i en klassisk
søjleorganisation. Presset i retning af mere fleksible og tværgående
kommunikations- og samarbejdsformer i silo-kulturen opstår eksempelvis på baggrund af utilfredse beboere i renoveringssager. Den
klassiske projektledelsesmodel, hvor en enkelt forretningsfører eller
projektleder er den primære ansvarlige for information og kommunikation med målgruppen, er i flere projekter afløst af en model, hvor
de relevante faggrupper tænker med på processen og bidrager med
kommunikation dér, hvor det er relevant, set fra et beboerperspektiv.
Samtidig viser evalueringen, at forandringsagenterne har haft ganske
vanskeligt ved at forankre deres udviklingsarbejde mere bredt i organisationerne. De har haft svært ved at skabe ejerskab til forandringsdagsordenen og ved involvere kollegaer og ledelse i bestræbelsen på
at udvikle en ”forandringskultur”.

Strategisk drift handler om værdibaseret ledelse
Der er mange faktorer, som kan få ambitionen om at udvikle en forandringskultur ned på jorden igen. Tidspres i hverdagen, mange bundne
driftsopgaver, manglende engagement fra kollegaer og ledelse, usikkerhed om den nye retning, transaktionsomkostninger osv. P23-erfaringerne er interessante, fordi de viser udfordringerne ved at skabe
strategisk udvikling i et driftsbaseret system over tid.

Forandringsagenterne selv personificerer perspektivet: udvikling i
en driftstung organisation handler om at skabe processer, hvor de
ansattes lyst og evne til at arbejde med strategisk udvikling løbende
stimuleres og udvikles. Forandringsagenterne har udviklet mange
personlige og faglige kompetencer, og de har fastholdt et vedvarende
pres for at forandre deres arbejdsområde i overensstemmelse med
nye dagsordener og ”brændende platforme”. På et niveau handler det
om at implementere nye organiseringsmodeller, kloge sig på flow
charts og afprøve best practice-rutiner. På et andet og mere grundlæggende niveau handler det om, at de ansatte selv, med udgangspunkt
i deres konkrete erfaringer og viden om, hvad der virker, udvikler
driften på den lange bane i dialog med ledelsen.
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Forskning viser, at organisationer med for stort et fokus på en klassisk
målstyringstilgang (performance management systemer) risikerer at
se så meget på gårsdagens succeskriterier, at de ikke tager nok stilling
til deres langsigtede udvikling.7En værdibaseret ledelsestilgang kan
derimod bedre integrere langsigtet og værdibaseret strategisk ledelse
med taktiske og operationelle spørgsmål omkring hverdagens effektive drift. Der er flere forhold i en værdibaseret ledelseskultur der
fremmer denne forandringsparathed8:

En værdibaseret tilgang har fokus på relationsarbejde, dvs. pleje af
menneskelige relationer og udvikling af tillid i og uden for organisationen. I modsætning til den traditionelle MBO-tilgang kræver et
værdifokus, at organisationens medlemmer forhandler med mange
interessenter om fælles værdiskabelsesprocesser. Det kræver synlige
og mere offentlige ledelsesprocesser for at skabe reel værdi mellem
mange aktører, og brug af dialog- og procesinstrumenter er centrale
ledelseskompetencer. Den værdibaserede tilgang gør op med tendensen til ensidig måloptimering uden hensyn til det større billede. Organisationens medlemmer skal løbende indarbejde forskellige værdier
i nye løsninger, og denne konstante selv-refleksion i praksis fremmer
individuel og organisatorisk læring. I en værdibaseret tilgang lægges
afstand til fejlfindingskulturen til fordel for evaluering, problemløsning og læringskultur. Fokus er på deltagernes læring og på deres
mulighed for at udvikle konsensus omkring fælles værdigrundlag.
Pointen er denne: værdibaseret ledelse fremmer læringskultur, som
fremmer effektiv drift. I en omskiftelig verden er der ikke én formel
for effektiv drift, som holder i længden. De forskellige organiseringsmodeller skal løbende udfordres og forbedres. Ledelsesopgaven består i at stimulere diskussionslyst og kritisk refleksion, så de ansatte
ser egne arbejdsprocesser i større sammenhænge og styrker deres

Bao G, Wang X, Larsen GL, Morgan DF. Beyond New Public Governance: A Value-Based Global Framework for Performance Management,
Governance, and Leadership. Administration & Society 2013 May
01;45(4), s. 443-467.
8
Ibid
7
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lyst og evne til at indarbejde forskellige værdier i nye løsninger. Dette
sker kun, hvis ledelsen sætter organisationens medlemmer fri til at
eksperimentere inden for aftalte rammer og støtter dem i at håndtere de forskellige krydspres og modstande, som præger hverdagen i
komplekse organisationer.
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LÆRINGSPOINTER

UDVIKLING: TJEK!
Dette kunne være en tjekliste som en udviklingsorienteret
leder eller medarbejder i en almen boligorganisation
skriver til sig selv første dag på jobbet:
Tag fat på opgaven med at fremtidssikre afdelingerne:
Hvordan løser jeg bedst modsætningen mellem nutidige og
fremtidige lejeres interesser ved at udvikle på alle
kvalitetsparametre i dialog med beboerrepræsentanterne?
Balancér bedre mellem professionalisering og folkelig
forandring. Når beboerne frygter at miste ”deres” vicevært i afdelingen, holder den jo ikke. Vi kan hjælpe dem
med at spare penge, og vores folk i afdelingerne er fortsat
hurtigt ude, venlige og tilstedeværende

Beboerdemokraterne har meget fokus på livet i afdelingerne, og det er godt. Men skab nu mere værdi for
beboerne via det eksterne samarbejde! Vi kan godt udvikle
mere bæredygtige boligområder, uden at huslejerne
presses for meget
Se organisationen ude fra, og fokusér på kunderne:
Hvad vil de ha´? Hvordan kan vi gi´ dem det?

Hvordan kan jeg reelt arbejde helhedsorienteret i en
specialiseret og søjleopdelt driftsorganisation? Hvad er
mit konkrete bidrag til, at organisationen bliver bedre til
at arbejde med integrerede arbejdsprocesser?
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Se muligheder! Grib fat i de muligheder for at udvikle
butikken, som hele tiden opstår. Del idéer og viden med
kollegaerne! Vi er teams, som sammen skaber mulighederne

Stil dig op på ølkassen. Find modet til at gå foran i gode
forandringsprocesser. Skab alliancer med dygtige folk, i
organisationen og i omverdenen. Brug dem!
Tænk hele tiden forretningsudvikling inden for de
almene rammer. Vi kan mere, end vi tror vi kan. Plejer
er død

Skab en proaktiv kultur omkring byggesagerne.
Inddrag alle relevante tidligt i processen, håndtér problemer og utilfredshed head on, kommunikér og vær synlig!

Del din viden gavmildt i systemet og i omverdenen. Alt,
hvad vi laver, handler om at håndtere og dele informationer og viden. Jo mere vi deler, jo mere styrker vi forholdet mellem pris og kvalitet i løsningerne
Opdatér din tjekliste løbende, og diskutér den med
kollegaerne

Og husk: skab kvalitet i komplicerede opgaver med
entusiasme og motivation. Det skal være sjovt at gå
på arbejde!
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EKSEMPEL: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO

Bedre anvendelse
af ressourcer og
kompetencer

Boligselskabet ØsterBo
Vejle
3.200 boliger
27 afdelinger
Alle afdelinger er involveret i omlægningen
45 medarbejdere er involveret i omlægningen
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Beskrivelse af
omlægningen

Målsætning
For driften var målet primært at højne den faglige kvalitet i en
hvilken som helst opgave, herunder at udnytte medarbejdernes
faglige kompetencer bedre. Desuden at effektivisere ressourcer
og opgaver set over et helt årshjul, udnytte og billiggøre de materielle ressourcer, så alle afdelinger ikke selvstændigt skal investere i materiel. Medarbejderne får mulighed for at uddanne sig i en
enkelt retning og bruge deres faglighed i størst mulige omfang.

Omlægning
Der er sket en omstrukturering, hvor de 27 afdelinger er én
enhed bemandningsmæssigt for at give et større overblik, når
der skal planlægges ressourcer. Der er dannet små serviceteams med 3-4 medarbejdere, så det er de samme medarbejdere, beboerne møder.
Der er etableret et kontaktcenter, hvor beboerne skal henvende sig. Kontaktcentret er nøglen til en hurtigere og mere
effektiv beboerservice

Processen forud for
beslutningen og
implementeringen

Starttidspunkt
og afslutning af
processen

Resultater
Der er kommet en bedre økonomi i driften. Planlægningen
har gjort det muligt at bruge færre sæsonarbejdere. Kompetencen hos medarbejderne og kapaciteten i materiellet bliver
udnyttet bedre. Der er kommet udvidet åbningstid.
Efter ”børnesygdommene” ved omlægningen er samarbejdet
med beboerne og beboerdemokratiet styrket, og det skaber
tryghed i boligområderne.

Kortlægning af alle arbejdsopgaver og arbejdsgange i både
drift og teknisk afdeling.
Beregning af økonomiske konsekvenser for de enkelte afdelinger.
Overblik over alt materiel og småmaskiner – økonomiske
beregninger samt behovsafdækning.
Kompetenceafdækning af samtlige medarbejdere.
Processen blev startet i 2008, og første trin i forandringsprocessen blev gennemført i oktober 2009.
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EKSEMPEL: B45

Kurs mod
nye mål

Boligselskabet B45
Grenå
1.450 boliger
35 afdelinger
32 afdelinger er involveret i omlægningen
15 medarbejdere er involveret i omlægningen

76

Beskrivelse af
omlægningen

Målsætning
Målet er, at der opnås en væsentlig besparelse på driften, samtidig med at service og
vedligehold opgraderes.

Omlægning
Reorganisering af driften i afdelingerne fra
teamopdelt drift til drift af et fælles team på
tværs af afdelinger.

Processen forud for
beslutningen og
implementeringen

Starttidspunkt
og afslutning af
processen

Resultater
Den gennemgribende organisationsændring
er implementeret, men B45 arbejder fortsat
med målsætning og strategi i deres løbende
arbejde med driften.
Organisationsændringen har resulteret i
højere tilfredshed blandt beboerne og til
besparelser på konto 114, 115 og 116.

Der er foretaget en lang række tiltag for
at klæde den enkelte medarbejder på til
forandringsprocessen, ligesom selskabet har
været igennem en lang proces sammen med
organisationsbestyrelsen omkring målet for
udviklingen. Ledelsen har arbejdet med
processen med afsæt i John P. Kotters forandringsteori, hvilket har hjulpet til at systematisere processen og sikre fremdrift.
Primo 2012 – processen fortsætter som en
del af det strategiske arbejde på driftsområdet i B45.
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EKSEMPEL: BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN

Synergier
på tværs

Boligselskabet Nordkysten v. Boligkontoret Danmark
Espergærde/Helsingør
1.900 boliger
20 afdelinger
Alle afdelinger er involveret i omlægningen
26 medarbejdere er involveret i omlægningen
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Beskrivelse af
omlægningen

Målsætning:
• Sikre nærvær og tryghed i boligafdelingerne sideløbende
med en optimal udnyttelse af driftens ressourcer
• Styrke sin position som en attraktiv boligorganisation
• Gå forrest i udviklingen og optimeringen på driftsområdet
• Skabe et udviklende og tilfredsstillende arbejdsmiljø
• Sikre en synlig og nærværende ledelse af den daglige drift
• Til fulde udnytte synergipotentialet i en stor boligorganisation og en bred medarbejdergruppe
Omlægning:
• Fra afdelingsopdelt drift til teamopdelt fællesdrift
• Teamledere – styrkelse af den daglige ledelse
• Implementering af elektronisk syn
• Fælles udbud på istandsættelse af flytteboliger

Processen forud for
beslutningen og
implementeringen
Starttidspunkt
og afslutning af
processen

Resultater:
Der er implementeret e-syn.
Der er gennemført fælles udbud på istandsættelse af flytteboliger (besparelse på 40 %).
Den planlagte organisationsomlægning er ikke gennemført,
da afdelingsbestyrelserne nedstemte den foreslåede model.
Via dialogmøde blev det besluttet at arbejde med tværgående
synsteam og synergiarbejde. Man har fokus på at udnytte
synergier på tværs af afdelinger, ved at medarbejdere samarbejder om opgaver, hvor der er stordriftsfordele. Der er udpeget koordinatorer til at planlægge og systematisere arbejdet
ift. personale og dækning af afdelingernes serviceniveau.
Inddragelse af organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og medarbejdere på workshops, i arbejdsgruppe og på
dialogmøder.
November 2013 -
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EKSEMPEL: BOVIA

Få mere ud af
det du har

Boligselskabet Bovia
Kolding
5.300 boliger
71 afdelinger
69 afdelinger er involveret i omlægningen
58 medarbejdere er involveret i omlægningen
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Beskrivelse af
omlægningen

Målsætning
Etablering af fem storområder med en områdevarmemester
samt 7 til 8 medarbejdere. Synliggørelse af medarbejderne
(op fra kældrene) og større tilgængelighed, samt udnyttelse
af kompetencer på tværs af de fem storområder. Indførelse af
ressourcestyring med webbaseret indtastning af arbejdstimer, maskiner og arbejdsopgaver for at styre arbejdstimerne på de forskellige afdelinger og opgaver.
Nedbringe udgifterne til afløsere, herunder større robusthed i forbindelse med fravær samt krav til bedre mandskabsfaciliteter.
Give afdelingsbestyrelserne mulighed for at skrue på nogle
håndtag, i forhold til ”at få mere ud af det du har”.
Udnyttelse af kompetencerne og være forberedt på et kommende generationsskifte således, at der kan videndeles,
inden en ældre medarbejder går på efterløn/pension.
Omlægning
Opdeling af samtlige afdelinger i fem driftsområder (4 områder i AAB-Kolding og 1 område i Billund Boligforening),
med fælles mandskabsfaciliteter.
Kravet om større robusthed medførte behov for at arbejde
i teams med større overlap medarbejderne imellem. Krav
om efteruddannelse af områdevarmemestrene med hensyn til personaleledelse.
Resultater
Samarbejdet mellem økonomiafdelingen, beboer- og ejendomsservice har været af stor betydning, idet der er taget
afsæt i et fælles ”sprog” i forhold til kontoplan og samarbejde i forbindelse med dataudvekslingen.
Et godt forarbejde med involvering af de berørte parter er
godt givet ud, ligesom vi har brugt medarbejderne til at
være ambassadører for projektet. Medarbejderne har undervist hinanden og givet input til beskrivelsen af arbejdsopgaverne, ligesom de har fået mulighed for at vælge det
medie, der var bedst for dem i forhold til inddatering.
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Processen forud
for beslutningen og
implementeringen

Starttidspunkt
og afslutning af
processen

Omlægningen blev endelig skudt i gang
ved styrkelse af ledelse i administrationen
sammenholdt med et krav om nedbringelse
af afløserkontoen. Time-/sagsregistreringen
var en nødvendighed for at holde styr på
ressourceforbruget i forhold til afdelingerne i
storområdet. Det var ligeledes en nødvendighed for også at kunne honorere økonomiafdelingens krav i forhold til fordeling af afdelingernes økonomi (konto 114). Behovet opstod
ikke kun internt i administrationen, men også
i områderne som følge af, at beboerne så
andre medarbejdere og var nervøse for, om
afdelingen reelt fik den arbejdskraft, som de
betalte for.

Time-/sagsregistreringen blev implementeret i 2012 i samarbejde med medarbejderne,
inspektørerne og økonomiafdelingen. Det
fremstod hurtigt klart for administrationen,
at der skulle et datagrundlag til på minimum
3 år, før der kunne drages konklusioner ud fra
de indhentede data, dels fordi medarbejderne
skulle lære systemet rigtigt at kende, og dels
fordi der måtte ske en løbende justering, for
at overgangen fra nøgletal til reelle tal blev så
lempelig som mulig i forhold til afdelingernes
økonomi.
Medarbejdernes inddatering og systemets
struktur er tilendebragt i 2014. Tilbage er
ønsket om at kæde arealdata fra de forskellige afdelinger sammen med timeregistreringerne, samt et ønske om en nemmere og
bedre præsentationsmulighed i forhold til de
indhentede data.

82

EKSEMPEL: HAB

God og
fleksibel
service

Boligselskabet HAB
Haderslev
2.450 boliger
48 afdelinger
Alle afdelinger er involveret i omlægningen
28 medarbejdere er involveret i omlægningen
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Beskrivelse af
omlægningen

Målsætning
Yde en endnu bedre og fleksibel service samt
udnytte de frie ressourcer til fælles bedste – altså samle disse på tværs af tidligere,
”usynlige grænser” til målrettede specialopgaver. Endvidere ville HAB så få mulighed for at
udnytte den enkelte medarbejders ressourcer
der, hvor der var brug for dem.

Omlægning
6 områder med 6 varmemestre blev til 2 områder med ledelse af hver deres serviceleder.
De har nu også kun 2 lokationer, hvor de mødes og kører ud fra. Det har betydet et ændret
behov for store og små køretøjer, trailere m.m.,
som er håndteret.
Resultater
Organisationsændringen er på plads og
fungerer stadig efter hensigten efter ét årsevalueringen i efteråret 2014. Besparelsen
er endnu ikke helt slået igennem, hvilket
bl.a. skyldes, at HAB p.t. er ved at indføre og
uddanne til e-syn, har gennemført lovpligtige
eftersyn af alt værktøj, maskiner m.m., samt
haft et par sygemeldinger.
De nævnte sygemeldinger er et muligt
negativt resultat af fokus på ressourcerne.
Det bliver der nu samlet op på via trivsels- og
sygefraværspolitik.
Der er sket en stor udskiftning af små maskiner til færre store – præcis som planlagt.
Der er ro på i det politiske – måske endda
efterhånden en stigende anerkendelse. De er
med på, at der skal forandringer til.
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Processen forud for
beslutningen og
implementeringen

Starttidspunkt
og afslutning af
processen

I administrationen startede vi med at fastlægge og
identificere hele begrebet service: Hvem skal vi
servicere?, Hvad er service? Hvad er god service?
Hvem er, og hvad kan ”vi”?
Efterfølgende har vi så haft en proces, hvor vi satte
handlinger på, for at gøre værdierne operationelle
og brugbare. Beslutningen er alene truffet i den
administrative ledelse.
Blandt ejendomsfunktionærerne hjalp man ikke hinanden på tværs, og alle havde de samme maskiner,
som for nogens vedkommende jo nærmest rustede
op grundet meget lidt brug i eget område.
Sammen med den tekniske chef blev der designet en
ny organisation med 2 områder i HAB – en nord- og
en sydby med hver deres leder.
Det betød, vi i givet fald skulle skille os af med 4
varmemestre. Det var en nødvendig ”omkostning”. Vi
fortsatte processen med inddragelse af tillidsmand
og de to, som vi valgte til at være de nye serviceledere. Da planen var på plads, blev organisationsbestyrelsen orienteret. Det blev vurderet, at omlægningen alene var en afgørelse og beslutning for den
administrative ledelse. Det nikkede man også ja til i
organisationsbestyrelsen.
Det skulle vise sig, at en del ”markante” afdelingsbestyrelser ikke var enige i den beslutning. De mente,
at de skulle være taget med på råd.
En forsikring om, at det alene var et forsøg, virkede i
den positive retning. Uanset hvad havde administrationen besluttet at holde fast og køre processen.
Sommeren 2013 begyndte planlægningen og blev
sat i værk 1. oktober 2013. Omlægningen startede
som et forsøg og skal evalueres efter et år i drift.
Processen slutter aldrig. Lige nu overvejer HAB, om
deres plan var ambitiøs nok.
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EKSEMPEL: BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

Optimering af
arbejdsprocesser
ved brug af Lean

Boligselskabet Sjælland
Roskilde
13.000 boliger
150 afdelinger
120 afdelinger er involveret i omlægningen
120 medarbejdere er involveret i omlægningen
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Beskrivelse af
omlægningen

Målsætning
Tidsregistrering af arbejde leveret af ejendomsfunktionærer,
gartnere, synsfunktionærer og områdeledere, så afdelingerne
får, hvad de betaler for.
Fast stab af medarbejdere til minimumsbehovet, herudover
hyres ekstrapersonale ved spidsbelastning.
Planlægning af driften i forhold til at effektivisere arbejdsgangene og brug af maskiner på tværs af afdelingerne.
Målstyring gennem årlig aftale med den enkelte boligafdeling.
Omlægningen
Der er etableret syv områdekontorer, der er bemandet med 1
områdeleder, 1 områdeassistent (driftschef) 1-3 HK’ere og et
antal ejendomsfunktionærer. Hvert område har 20-40 boligafdelinger, hvor der er samdrift. Ejendomsfunktionærerne er
allround medarbejdere.

Processen forud for
beslutningen og
implementeringen
Starttidspunkt
og afslutning af
processen

Resultater
Efter en første runde med en top-down styring har der været en
god proces med inddragelse af både ejendomsfunktionærer og
beboerdemokrater. Der er nu langt større åbenhed og gennemskuelighed i servicen.
Der er stor fleksibilitet ved anvendelsen af mandskabet i spidsbelastningssituationer. Ressourcerne udnyttes mere optimalt
og behandlingen af beboerhenvendelser sker hurtigere samtidig med en længere åbningstid.
I første omgang undlod ledelsen at inddrage både medarbejdere og beboerdemokrater. Der blev oprettet et fælles call-center
for hele boligselskabet. Det gav kritik , da der ikke var mulighed
for den lokale kontakt mellem medarbejdere og beboerne.

Den første omlægning med indførelse af fælles call-center blev
gennemført i 2009. Evalueringsfasen, hvor den nye organisering
blev udviklet og implementeret strakte sig frem til 2012.
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OPLÆG PÅ WORKSHOPPEN
• Innovativ drift – et forsøg
v/Ida Ravnholt Poulsen, Boligkontoret Danmark
• Omstrukturering af driften med henblik
på bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer
v/ Helle Friis Jensen, Østerbo
• Digitalisering af driften - anvendelse af IKT i driften
v/Arne Tollaksen, AAB Århus
• B45 har sat kursen mod nye mål…
v/Bjarne Bøhl Pedersen, B45
• Forandringsprocesser
v/Lars Engberg, Ålborg Universitetscenter
• Ændring af arbejdsområder for ejendomsfunktionærerne
v/Claus Fonager, HAB
• Optimering af arbejdsprocesser ved brug af ”Lean”
v/Torben Simonsen, Boligselskabet Sjælland
• Få mere ud af det du har
v/Dorte Radik og Bethina Jensen Lorentzen, Bovia
• Drift af kommunale ejendomme
v/Thomas Barfoed Randrup, HedeDanmark

På DriftsNets hjemmeside kan du downloade alle oplæg. Gå ind på
www.bl.dk/netvaerk/driftsnet/tidligere-netvaerksmoeder/
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LINKS
AAB Århus www.aabnet.dk
Almennet www.almennet.dk
B45 www.b45.dk
BL – Danmarks Almene Boliger www.bl.dk
Boligforeningen Østerbo www.osterbo.dk
Boligkontoret Danmark www.bdk.dk
Boligforeningen 3B www.3b.dk
Boligselskabet Sjælland bosj.dk
Bovia bovia.dk
DriftsNet driftsnet.dk
HAB www.hab-bolig.dk
HedeDanmark www.hededanmark.dk
Landsbyggefonden www.lbf.dk
NTI CAD Center www.nti.dk
Statens Byggeforskningsinstitut www.sbi.dk

HVIS DU VIL SE MERE ...
Vil du se alle resultater fra Boligkontoret Danmarks projekt
”En innovativ vej til effektiv drift”, kan du gå ind på
www.almennet.dk/projekter/almennet-udviklingsprojekter/
en-innovativ-vej-til-effektiv-drift/
Her finder du også projektets digitale værktøjskasse til effektiv drift.

