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Forord
Formålet med denne samling af anbefalinger
er at præsentere de vigtigste retningslinjer for
arbejdet med at gøre almen drift mere effektiv.
Anbefalingerne er opsamlet og udviklet på
baggrund af konkrete erfaringer fra Boligkontoret Danmarks projekt ”En innovativ vej til effektiv drift”, som har gennemført seks driftsforsøg, udviklet en digital værktøjskasse til
AlmenNet.dk og afholdt konferencer på tværs
i den almene sektor. Projektet er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet,
Landsbyggefonden og Nykredits Fond.
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For at sikre en større bredde og gennemslagskraft i ”God Almen Drift” foreslår vi i forlængelse af denne udgivelse, at BL styrker
indsatsen med at effektivisere driften i de almene boliger gennem videreudvikling og formidling af viden og erfaringer.
Michael Demsitz
Adm. direktør, Boligkontoret Danmark
September 2015

Indledning
”God Almen Drift” har til formål at sikre, at
beboerne får mest muligt ud af deres huslejekroner. Det betyder, at driften både skal
være omkostningsbevidst og af høj kvalitet.
God Almen Drift skal samtidig understøtte, at
den særlige almene model, hvor driftspersonalet er med til at skabe tryghed og sociale
relationer i boligafdelingerne, fastholdes som
en forudsætning i driften.
Almene organisationer er forskellige, og måden, man effektuerer God Almen Drift på, kan
variere – men det er vigtigt at holde sig for
øje, at der stilles krav til effektiv drift. God Almen Drift er en præsentation af best practice
på forskellige områder.

Målgruppen for God Almen Drift er først og
fremmest organisationens administrative topledelse og organisationsbestyrelsen, men anbefalingerne kan også være en god inspiration for de medarbejdere, der har det daglige
ansvar for ledelsen af driften, når der skal arbejdes med strategisk drift i boligområderne.
Anbefalingerne er delt op i temaer og følger
strukturen fra afrapporteringen af projektet
”En innovativ vej til effektiv drift”, som er at
finde på AlmenNet.dk.
Anbefalingerne er inddelt i følgende temaer:
Organisering, ledelse, proces, udbud og indkøb, nøgletal og benchmarking og beboerdemokrati.
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1.Organisering af

arbejdet i
boligområderne
Der eksisterer ikke én rigtig måde at organisere opgaveløsningen på – men sker der
ikke en tilpasning efter omgivelsernes udvikling, stivner organisationen og bliver ineffektiv. Der skal tænkes i planlægning, specialisering, stordrift og udlicitering. Der skal
derfor konstant være fokus på organisering af
opgaveløsningen i driften.

1.1 Det anbefales, at man planlægger
driften på tværs af boligafdelinger.
Driften skal planlægges i uge- måneds- og
årsplaner. Planlægningen skal ske på tværs
af boligafdelingerne, så man undgår midlertidige ansættelser i perioder med spidsbelastninger. Man kan dermed også synliggøre
eventuel eksisterende overkapacitet med
henblik på enten at reducere bemandingen
eller løse flere opgaver internt.
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Har man en nabo, som man kan samarbejde
med om løsningen af driftsopgaverne, bør
det undersøges om et samarbejde indebærer et effektiviseringspotentiale. Samarbejdspartnere kunne fx være kommuner, ejerforeninger, butikker og lign.

1.2 Det anbefales, at man benytter eksisterende kompetencer hos driftsmedarbejderne på tværs af boligafdelinger.
Håndværksmæssige og andre faglige kompetencer hos medarbejderne skal benyttes på
tværs i organisationen. Derved sikrer man, at
medarbejdernes kompetencer fastholdes og
udvikles, og driften bliver billigere, når brugen
af eksterne håndværkere kan reduceres, hvor
der ikke er noget at hente ved udlicitering.

1.3 Det anbefales, at traktorer og andre større maskiner benyttes på tværs
af boligafdelinger.

Køb af traktorer og andre større maskiner skal
koordineres mellem boligafdelinger. Ofte eksisterer der en betydelig overkapacitet i boligorganisationens maskinpark, hvilket medfører
for høje driftsudgifter og afskrivning på materiellet. Der skal skabes overblik over både maskinparkens størrelse, brugen af maskinerne
og udgifterne til deres drift og vedligeholdelse.
En effektivisering af maskinparken på tværs af
afdelinger kan skabe mulighed for indkøb af
andet materiel, som kan hjælpe til yderligere
optimering - fx servicebiler eller specialudstyr.

1.4 Det anbefales, at man arbejder i
teams ved større opgaver.
En del af driftsopgaverne kan effektiviseres
både i pris og kvalitet ved at udnytte stordriftsfordele. Større og tidskrævende opgaver som hækklipning, lugning af bede og
vedligeholdelse af skure, kældre, legeplad-

ser mm. kan løses mere effektivt med samarbejde i tværgående teams.

1.5 Det anbefales at optimere tidsforbruget ved løsning af reparationsopgaver i boligerne.
Reparationsopgaverne i beboernes hjem skal
udføres af medarbejdere med de rette håndværkskompetencer, og der skal ske en overordnet planlægning for at undgå ad hoc løsninger,
hvor medarbejderen afbrydes, når han er i gang
med en anden opgave. En sådan overordnet
planlægning vil også sikre, at beboerne kan få
et tidspunkt for besøget, som de kan regne med.

1.6 Det anbefales, at konkurrenceudsætte dele af driften gennem udlicitering.
Der kan være opgaver, som det kan betale
sig at udlicitere. Det kan være opgaver i mindre afdelinger, der ligger geografisk spredt,
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opgaver der kræver dyre og specialiserede
maskiner, eller særligt tidskrævende opgaver
som snerydning, græsslåning og lignende,
hvor beboerens oplevelse af service ikke er
afhængigt af, hvem der udfører opgaven.

1.7 Det anbefales, at man bruger IT-løsninger til opgavestyring og kommunikation.
Der eksisterer mange gode IT-systemer til
planlægning og opgavestyring, til kommunikation med beboere og bestyrelser i forbindelse med driften osv. IT-løsninger er nødvendige – men det er en forudsætning for deres
effektivitet, at de implementeres grundigt, og
at der tages kritisk stilling til, hvilken nytte man
får af dem i forhold til, hvad man investerer.
Planlægningsværktøjer skal ikke erstatte ledelse – de skal blot lette ledelsesopgaven.
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1.8 Det anbefales, at bruge ejendomsfunktionærerne til at skabe tryghed og
gode sociale relationer i boligafdelingen.
Tryghed for beboerne er essentielt, hvis man
vil skabe gode boligforhold for også de svage beboere. Den almene sektor er kendt for
at bruge både tid og ressourcer på at skabe
en sådan tryghed, og mange ejendomsfunktionærer bidrager til at skabe denne tryghed.
Der kan dog ikke sættes lighedstegn mellem
tryghed og én fast mand i afdelingen. Ved organisering på tværs af afdelinger vil medarbejderne løse opgaver i flere afdelinger. Ved en
hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet
kan boligafdelinger få flere faste medarbejdere.
En løsning med flere faste medarbejdere kan
også skabe den nødvendige tryghed. Denne
løsning skaber endog mulighed for at matche
de forskellige beboeres behov med netop den
rette kemi hos en af de faste medarbejdere.

2. Mere og bedre ledelse er en

forudsætning
for en bedre drift
Mere og bedre ledelse er nøglen, når driften skal gøres bedre og billigere. Organisationens administrative topledelse skal tage
ansvar for og engagere sig i de forandringsprocesser, der skal skabe en bedre drift. Organisationsbestyrelsen skal mindst én gang
om året have en temadrøftelse om driften,
hvor den på baggrund af administrationens
afrapportering kan drøfte og fastlægge nye
strategiske initiativer, der kan skabe en bedre
og fortsat effektiv drift. Administrationen skal
ved en årlig opfølgning over for afdelingsbestyrelsen give mulighed for at evaluere driften og sætte nye mål i afdelingen.

2.1 Det anbefales, at den administrative topledelse igangsætter en forandringsproces med målet om at skabe
en bedre og billigere drift, og at de
tildeler de nødvendige ressourcer til
gennemførelse af forandringerne.
Fornyelse af driften er et ansvar som den administrative topledelse må tage på sig. Det
er en opgave, som ikke stopper ved formuleringen af en strategi for en bedre drift. Skal
strategien gennemføres, kræver det, at den
(naturlige) modstand, der eksisterer hos både
driftspersonalet og driftschefer/inspektører bliver håndteret.
Det er ressourcekrævende at gennemføre en
forandringsproces, og bliver der ikke tildelt de
nødvendige ressourcer i form af projektledelse, vil processen ikke lykkes.
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2.2 Det anbefales, at driftschefer/inspektørers ledelsesopgaver prioriteres højere end de administrative rutineopgaver.
Driftschefer/inspektørers opgaver skal i højere grad fokuseres på ledelse. I organisationer, der har en størrelse, hvor det er muligt,
bør der ske en opdeling af opgaverne, så de
strategiske ledelsesopgaver (planlægning og
ressourcestyring) koncentreres på færre medarbejdere for at fastholde og udvikle den nødvendige specialiserede ledelseskompetence,
der kan skabe fremdrift og fornyelse i driften.

2.3 Det anbefales, at der fokuseres på
driftschefer/inspektørers kompetencer
i forhold til en opdeling af arbejdsopgaver, og at den administrative topledelse mindst én gang om året foretager
en vurdering af, om der er tilstrækkelig
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ledelseskompetence hos driftschefer/
inspektører.
Ledelseskapacitet og ledelseskompetence
blandt driftschefer/inspektører skal sikres.
Dels gennem en prioritering af ledelsesopgaven i organisationen, dels gennem lederuddannelse. Yderligere bør der ske en
granskning og prioritering af driftschefer/inspektørers mangeartede opgaver med henblik på et øget fokus på ledelse.

2.4 Det anbefales, at der sættes fokus
på bedre og mere direkte ledelse af
driftspersonalet.
Mange ejendomsfunktionærer udviser tydeligt ejerskab og loyalitet over for deres afdeling eller område, og de passer ofte områderne uden indblanding fra ledere eller kollegaer
i det daglige. Ejerskabet og loyaliteten skal
fastholdes, men ejendomsfunktionærerne
skal også have en tydelig og klar ledelse.

Derfor skal ledelsen af driftspersonalet styrkes og tage udgangspunkt i motivering,
opgavestyring, målsætning og sparring.
Driftschefer/inspektører kan ikke slippe for ledelsesopgaven ved at sige, at mine folk har
”frihed under ansvar”, da det udtrykker mangel på forståelse for ledelsesopgaven.

2.5 Det anbefales, at opgaveløsningen tager udgangspunkt i registrering
af de opgaver, der bliver løst.
De opgaver, der løses i driften, bør registreres. Registreringen skal bruges til planlægning af opgaverne både i forhold til tid
og udnyttelse af ressourcer. Tildelingen af
ressourcer til en afdeling skal ikke tage udgangspunkt i tildelt tid, men derimod i hvilke
opgaver der skal løses. På samme måde
skal driften ikke planlægges ud fra personer,
men ud fra de kompetencer, der er til stede
blandt medarbejderne.

2.6 Det anbefales, at topledelsen fastlægger en strategi for, hvordan man
kan skabe en bedre og billigere drift.
Strategisk drift forudsætter, at der sættes
konkrete mål for, hvad man vil opnå. Målene
skal tage udgangspunkt i de eksisterende
ressourcer, og i hvordan ressourcerne øges
gennem interaktion med omgivelserne (beboere, bestyrelser, kollegaselskaber og samarbejdspartnere). Konkret bør man arbejde målrettet med målstyring på forskellige områder
afhængig af, hvor man ønsker at effektivisere.
Målstyring i driften kan omhandle tilfredshed
blandt beboere og bestyrelser, økonomi, kvalitet, håndtering af leverandører. Fokus kan
skifte afhængig af topledelsens fokus.
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3. Processen frem mod en

bedre og
billigere drift
Hvis en forandringsproces skal lykkes, skal
den tænkes grundigt igennem på forhånd.
Både konkrete og værdibaserede forhold har
betydning for, hvordan en forandringsproces
skal gennemføres. Organisationen bør i særlig grad være opmærksom på den afgørende
betydning, de værdibaserede forhold har for
en succesfuld proces. Faktorer som den beboerdemokratiske kultur og den arbejdskultur, der eksisterer blandt driftspersonalet, bør
derfor have særligt fokus, når strategien for
forandringsprocessen skal fastlægges.
Der skal tages højde for mange interessenter,
når man arbejder med driften af almene boliger. Og jo flere interessentgrupper, jo større
risiko er der for, at et forandringsprojekt ikke
lykkes.
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3.1 Det anbefales, at organisationens
administrative og politiske ledelse fastlægger, hvem der har beslutningskompetencen, og hvilke interessenter, der
skal inddrages i driftsomlægningen.
Inddragelse af medarbejdere og beboerdemokrater er vigtig, hvis man ønsker fælles
ejerskab for driftsomlægninger på tværs af
boligafdelinger og -organisationer. Men det
er afgørende, at man på forhånd beslutter og
melder ud til begge grupper, hvem der skal
inddrages, hvornår de bliver inddraget, og
hvad de får indflydelse på, samtidig med at
man iagttager, at det er organisationsbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for
ledelsen af ejendomsfunktionærerne.
Der skal sættes klare rammer op for inddragelsen. Det skal være klart, hvad der er givet
på forhånd, og hvad der ikke er.

3.2 Det anbefales, at der som det første sættes konkrete mål for driftsomlægningen.

3.4 Det anbefales, at man arbejder ud
fra en detaljeret køreplan, som er godkendt af topledelsen.

Som noget af det første bør man i fællesskab sætte klare og konkrete mål op for en
driftsomlægning. Det er vigtigt, at de involverede parter ved, hvorfor projektet søsættes.
Målene kan handle om besparelser, kvalitet,
beboertilfredshed, energioptimering mm.

En detaljeret køreplan skal sikre, at man i
forandringsprocessen fastholder momentum
og fremdrift. Der kan opstå tvivl og manglende tro på ledelsens vilje til at gennemføre
driftsomlægningen hos de involverede interessenter, hvis dette ikke sker. Der skal udarbejdes en tidsplan, der viser, hvornår og
hvordan de enkelte elementer i omlægningen
bliver sat i værk. En driftsomlægning er kompleks, og en succesfuld implementering kræver, at projektlederen er til stede og holder
projektet på sporet.

3.3 Det anbefales, at der udarbejdes
en kommunikationsstrategi.
Kommunikation er vigtig – det ved vi. Men
hvis kommunikation skal lykkes, skal det besluttes på forhånd, hvordan informationsflowet skal være, og der skal kommunikeres klart
og tydeligt gennem hele processen. Kommunikationen skal altså systematiseres.
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4. Udbud og indkøb sikrer en god

udnyttelse af
ressourcerne
I driften af boligafdelingerne foretages der
samlet set et meget stort indkøb af både varer og ydelser. Disse indkøb foretages på
mange organisatoriske niveauer og af medarbejdere med meget forskellige kompetencer. Indkøb foretages ofte i forbindelse med
et konkret behov og ofte af en medarbejder,
som har en stor faglig viden om produktet
eller ydelsen. Det er derimod ikke sikkert,
at medarbejderen har viden om og erfaring
med det kommercielle indkøb. Det er derfor
nødvendigt både at øge fokus på indkøb og
at professionalisere indkøbsopgaven.

4.1 Det anbefales, at organisationsbestyrelsen og den administrative topledelse etablerer en indkøbspolitik,
der fastsætter rammerne for, hvordan
indkøbsprocessen gennemføres, og
hvilken rolle og kompetence medarbejderne og beboerdemokraterne har.
Indkøbspolitikken skal sikre, at der i organisationen sker et holdningsskifte fra, at udbud
er noget, man blot skal ifølge reglerne, til, at
man konkurrenceudsætter de varer og ydelser, som organisationen benytter, med det
formål at opnå den rette pris i forhold til kvalitet og leveringssikkerhed til gavn for beboerne.
Indkøbspolitikken skal bidrage til både at
sikre den bedste kvalitet til den bedste pris,
og til at udbud og indkøbsaftaler er en helt
naturlig proces i driften af afdelinger.
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Af indkøbspolitikken skal det fremgå, hvem
der skal involveres i indkøbsprocessen, og
hvem der er besluttende i forhold til fastsættelse af leverandørkriterier, særligt valget af
leverandør, når udbuddet er gennemført.

4.2 Det anbefales, at organisationsbestyrelsen påtager sig ansvaret for indkøbskulturen i organisationen for at bryde
automatikken i afdelingsbestyrelserne.
De fleste afdelingsbestyrelser har en holdning til, hvem man skal handle med. Den er
ikke nødvendigvis baseret på højeste kvalitet
til bedste pris, men ofte baseret på tradition,
kendskab og hensyn til lokale leverandører.

4.3 Det anbefales, at den administrative topledelse internt i organisationen
synliggør klart og tydeligt, at det er en
ledelsesbeslutning, at man overalt i
driften anvender udbud og indkøbsaftaler, som en del af en både bedre og
billigere drift.
Der er meget tradition og rutine i indkøb af
varer og ydelser. Skal det lykkes at basere
disse indkøb på professionalisme i stedet for
holdninger og følelser, skal topledelsen vise
engagement for at handle på en ændring af
indkøbskulturen. Det er derfor nødvendigt
både at anvise retningen og afsætte de nødvendige ressourcer til indkøbsopgaverne.
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4.4 Det anbefales, at man konkurrenceudsætter en leverandøraftale mindst
hvert fjerde år, og at man foretager en
skarp prioritering af, hvilke krav, der er
de rigtige at have med i aftalen.

4.5 Det anbefales, at man etablerer en
controller-funktion i administrationen,
som sikrer, at den indgåede aftale
med leverandør overholdes i forhold til
priser og kvalitet.

Et udbud hvert fjerde år sikrer både et godt
samarbejde med den valgte leverandør, og
at priser og kvalitet afprøves jævnligt. Når
udbuddet skal gennemføres, og kravene til
leverandøren stilles, er det vigtigt at fokusere
på få, centrale krav i stedet for at opstille en
lang liste af krav, som det også kan være
godt at få opfyldt.

Der er nødvendigt at sikre, at leverandøren
overholder de krav og betingelser, man har
vundet udbuddet på. Hos mange leverandører er tilbudsfunktionen adskilt fra de udførende afdelinger, og de nye gældende betingelser bliver ikke altid kommunikeret ud.

På de indkøb og ydelser, der ikke egner sig
til et udbud, skal der ske en løbende priskontrol.
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5. Nøgletal og benchmarking - et redskab til

ressourceplanlægning
Ønsker man en bedre og billigere drift må
man have en registrering af, hvordan driften gennemføres nu, og hvilke mål man skal
sætte for den nye og mere effektive drift. Det
er derfor nødvendigt at kunne foretage benchmarking på både egen drift og driften hos
kollegaerne.
Når mængden af ressourcer, der skal bruges i driften, skal fastlægges, skal det ske
på baggrund af objektive nøgletal, og ikke
ud fra hvilke ressourcer man plejer at bruge.

5.1 Det anbefales, at man indfører
tids- og opgaveregistrering på opgaver i driften.
Tids- og opgaveregistrering skal bruges til at
vurdere ressourcebehovet i driften. I stedet
for at man planlægger driften på baggrund
af bemandingen, bør man planlægge driften
på baggrund af opgaver. Udover at opgave-

registreringen viser, hvilke opgaver der rent
faktisk bliver løst af driftspersonalet, så er
tidsregistrering nødvendig, når der skal udarbejdes nøgletal for ressourceforbruget.

5.2 Det anbefales at bruge benchmarking som redskab, når der skal opstilles mål for en bedre og billigere drift.
Der eksisterer i dag forskellige redskaber og
systemer til benchmarking af driften i boligafdelingerne.
Landsbyggefondens regnskabsdatabase,
Landsbyggefondens tvillingeredskab, styringsdialogens dokumentationspakke og
organisationens egne statistikker. Selv om
disse redskaber er meget generelle og ikke
tager højde for afdelingernes forskelligheder, kan de som udgangspunkt bruges til
at identificere eventuelle afdelinger med en
ekstraordinær drift.
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På lidt længere sigt bør tids- og opgaveregistrering dog danne grundlag for benchmarking.

5.3 Det anbefales at udarbejde nøgletal for ressourceforbruget på de mest
centrale driftsopgaver.
Uden nøgletal for, hvad det koster f.eks. at
vedligeholde en m2 græs eller en m2 bed, at
klippe en meter hæk eller at løse de mest almindelige serviceopgaver i boligerne, er det
ikke muligt at tildele de rette ressourcer til
driften. Nøgletallene kan fungere som benchmarking og afsløre, om der er store forskelle i, hvad det koster at klippe f.eks. en m2
græs i to forskellige afdelinger.
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5.4 Det anbefales at gennemføre leverandøranalyse med henblik på at
afdække antallet af leverandører, forskelle i timepriser, fakturering af diverse miljøtillæg, servicevogn og priser
på materialer.
En analyse af en boligorganisations leverandører vil afsløre eventuelle udsving i fakturerede
priser. Et højt antal leverandører vanskeliggør
controller-arbejdet og gør fakturahåndteringen
besværlig. En leverandøranalyse kan være et
godt udgangspunkt, når man skal udarbejde
udbudsmateriale for indkøb af ydelser.

6. Beboerdemokratiet som

medspiller
i driften
Beboerdemokratiet er en medspiller, når
driften skal tilrettelægges. Der er opbygget
stærke personlige relationer mellem afdelingsbestyrelser og driftspersonalet. Det kan
medføre, at afdelingsbestyrelser er modvillige
overfor en driftsomlægning, som vil føre til en
mere effektiv omsætning af beboernes huslejekroner. Relationerne bygger på følelser, og
de kan derfor skygge for muligheden for at
gennemføre en mere rationel ledelse, der er
baseret på hensigtsmæssige beslutninger.
Omvendt lægger afdelingsbestyrelserne et
meget stort og pengemæssigt ubetalt arbejde, som ingen administration kan erstatte eller undvære. Belønningen for dette arbejde er
netop, at afdelingsbestyrelsen får indflydelse
på driften. Det gælder om at fastholde afdelingsbestyrelsens engagement og sikre, at
der er overensstemmelse i strategien mellem
topledelsen og afdelingsbestyrelsen i bestræ-

belserne på, at beboerne får en god og billig
drift af afdelingen.

6.1 Det anbefales, at organisationsbestyrelsen nedsætter et udvalg, der har
som formål at arbejde med driften. En
gang årligt skal hele organisationsbestyrelsen have en temadrøftelse om
driften af boligafdelingerne.
Organisationsbestyrelsen har ansvaret for, at
der er en effektiv drift af boligorganisationens
afdelinger. Det er derfor vigtigt, at organisationsbestyrelsen har fokus på arbejdet, og at
den afsætter tid og ressourcer til at udvikle
driften. Et sådant fokus signalerer også betydningen af en effektiv drift over for afdelingsbestyrelserne og giver organisationsbestyrelsen
initiativretten. Et driftsudvalg kunne udover
organisationsbestyrelsesmedlemmer bestå af
enkelte afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt
medarbejderrepræsentanter.
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6.2 Det anbefales, at der indgås serviceaftaler med de enkelte afdelinger
i organisationen, som beskriver hvilke
opgaver, der skal løses i driften, og
fastsætter et serviceniveau.
Beboerne har ret til at bestemme, hvilke opgaver der skal løses og til hvilken kvalitet. Det
er samtidig en forpligtelse til at bestemme,
hvilke opgaver driftspersonalet skal løse og
hvilke opgaver, der ikke ligger inden for det,
der betales husleje for. I en serviceaftale kan
man f.eks. netop beskrive, at der skal afsættes ressourcer til tryghedsskabende opgaver
og hjælpefunktioner for svage beboere.
Serviceaftalen gør det muligt for ledelsen af
driften at foretage en overordnet planlægning af hele driften i organisationen.
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6.3 Det anbefales, at der gennemføres
tilfredshedsmålinger blandt beboerne,
så der løbende kan ske en tilpasning af
krav fra beboerne.
Målingerne bør gennemføres mindst hvert
andet år.
Tilfredshedsundersøgelser bør bruges aktivt
af ledelsen som et strategisk værktøj i dialogen med beboerdemokratiet og som grundlag for tilpasninger og udarbejdelse af målsætninger på driftsområdet.
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Noter
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God Almen Drift er en række anbefalinger til, hvordan topledelsen organisationsbestyrelsen og forretningsføreren/direktøren - i almene
boligorganisationer kan arbejde strategisk med at sikre en god og
billig drift af boligafdelingerne.
Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af projektet ”En innovativ vej til effektiv drift”, som er gennemført med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Landsbyggefonden og
Nykredit Fond og formidles via AlmenNet.
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