
Temamøde den 22. november 2017

DIGITALE FRONTLØBERE I DEN ALMENE SEKTOR



PROGRAM
15.00 Velkommen og kort introduktion

15.10 De seks digitale frontløbere, der er udvalgt inden for tre kategorier:

Digital strategi

1. Fuld digitalisering ved Morten Lykkeberg, sekretariatschef, Boligselskabet Sjælland

2. 360o-analyse - helhedsorienteret strategi med digitalt fundament ved Lone Skriver, kundesupportchef, KAB

Effektiv drift med digitale værktøjer

3. eDrift - digital opgavestyring ved Mikkel Ventzel Madsen, byggeteknisk konsulent, fsb

4. FM-outdoor - professionel, effektiv og transparent drift ved Arne Juul, direktør, Slagelse Boligselskab

5. Synligt indeklima - kvalitetssikret drift ved Erik Lønne Gottfredsen, regionsdirektør Vest, Domea.dk

Beboerservice med digitale løsninger

6. Beboer app - værktøj til god kommunikation og naboskab ved Julie Jettesdatter Skoven, chefkonsulent, Domea.dk

16.30 Perspektiver på digitalisering - Stig Brinck, ekspertisechef, Niras

16.50 Opsamling og tak for i dag

17.00 Netværk og bobler



INSPIRATIONSKATALOG



DIGITAL STRATEGI



FULD DIGITALISERING
Boligselskabet Sjælland | 13.000 lejemål | 250 ansatte | DKs største med 

hovedsæde i provinsen | Blev født som fusion i 2007 af 7 selskaber.

Morten Lykkeberg | sekretariatschef | cand.comm, MCMC



Strategien
Vi skal gennem 
digitalisering opnå 
effektiviseringsgevinster 
samt give bedre 
kundeoplevelser.



Øer af IT-systemer

BAGGRUND

Data blev ikke 

håndteret fælles

Manglende 

datastruktur





KULTURREJSE:

BRUGE SAMME DATA





S

Robotter er gaffa-tape til IT



VI BLIVER HJULPET

Leantankegang | Implementeringsevne | Beboerfokus



STRATEGISK DIGITALISERING

HANDLER OM AT FLYTTE MENNESKER

• Klar ambition og grundprincipper

• Ledelse af forandringsprocesser

• System- og procesforståelse på 
nøgleposter (digital modenhed)

• Forretningsmæssig gevinsthåndtering



ORGANISATORISK

• Digitaliseringsgruppen koordinerer

• Gevinstrealisering via fokus på gevinster og 
gevinstbank.

• IT-kompetencer og rekruttering

• Eksternt samarbejde (Bl.a. strategisk IT-
samarbejde, ROCAR (robotteknologi)).



Konkrete digitaliseringsinitiativer

• Digitalisering af bygningsmassen (-3,5 mil.)

• Digital drift- og bygningsvedligeholdelse – bl.a. 
mdocFM (-3 mil.)

• Administrativ opgaveløsning (-3,75 mil.) 
100+ findings



.Digitale Frontløbere
onsdag den 22. november 2017

Case 2 - 360° analyse finder 
digitaliseringspotentialer



Baggrund

Pas på huslejen 

Regeringens sparekrav

• Mål på 1,5 mia. kr.

• Nye måltal

Hvordan kan KAB hjælpe boligorganisationerne

• Boligorganisationerne skal have fokus og sætte mål

• Klædt på til styringsdialog

• Dialogværktøj



Analyserne viser 

7 kategorier
1. Struktur

2. Organisering

3. Indkøb og udbud 

4. Renovation

5. Energibesparende tiltag

6. Udlejning  - ninimere tab

7. Fællesfaciliteter

Digitale muligheder

• Digitaliseringsstrategi



Værdi  

Boligorganisationen

• Smart drift

• Mål

• Besparelsesmuligheder

• Målsætningsprogram/handleplaner

Afdelingerne

• Ser på driften med nye øjne 

Personalet

• Nye roller og kompetencer

• Tid til serviceopgaver i boligerne



.

SLUT 



EFFEKTIV DRIFT MED DIGITALE VÆRKTØJER

- INKL. LINK TIL CASE #3 OG #4

Case 3 og 4_andet format.pptx


Synligt indeklima
- kvalitetssikret drift

Erik Lønne Gottfredsen, regionsdirektør Vest, Domea.dk



Anvendelsesområder

• Fokus på indeklima

• Indregulering af ventilationsanlæg 
og behovsstyret ventilation

• Analyse af energiforbrug

• Dynamisk varmeregnskab



Eksempel på en månedsrapport



Jægermarken får dynamiske forbrugsregnskaber

• Forbedre indeklimaet for 
den enkelte beboer

• Mulighed for at fordele 
ejendommens samlede 
varmeregnskab ud fra 
beboernes indeklima



BEBOERSERVICE MED DIGITALE LØSNINGER
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Digital Frontløber
Beboer App – Min Boligservice

Beboerservice med digitiale løsninger



1. Forankring af 
2015-strategien

2. Digitalisering

3. Forretningskunder

4. Vækst

5. Styrket image 
gennem 
samfundsansvar

Ambition

Markedsleder inden for effektiv 
ejendomsdrift og -administration

Markedsleder inden for 
kundeservice

Digital højdespringer på 
brugervenlighed og smidighed

Stærkt koncept for plug’n play-
forretningskunder

Større

Styrket image gennem 
samfundsansvar

Strategi



1 app- 4 formål

Brugerundersøgelser og brugerrejsen

Beboerne havde et behov for:

Kunne henvende sig det rigtige sted – når det passer dem
Bestille service – når det passer dem
Få besked fra administrationen
Kunne kontakte naboer



Henvendelse til Domea.dk

Nemmere for beboere at komme i 
kontakt med den rigtige 
funktion/enhed i Domea.dk. 

Hele døgnet 

God tilrettelæggelse af 
arbejdsopgaver



Kontakt til ejendomskontoret - fejlmelding



Info fra administration



Naboskab og beboerdemokrati





Formål

At sikre en bedre, korrekt og effektiv service til beboerne 

Hurtig og lettilgængelig kommunikation mellem servicecentret og beboeren 

Let og korrekt fejlmelding 

Lettere organisering af arbejdsopgaver og tid

Støtte op om naboskabet og livet mellem husene



Udvikling

Brugertilfredshed

Videre integration

Business case



Test 

http://admin.minboligservice.dk/app/index.html

http://admin.minboligservice.dk/app/index.html


Resultat

• Brugervenlighed og enkle funktioner

Forbedret digital service til beboere

• Let tilgængelig kontaktinformationer på servicecenter betyder at beboere  hurtigere får 
fat i den relevante medarbejder og dermed får den rigtige service. 

• Vi flytter byrden fra beboeren, der hidtil selv har skulle finde frem til hvem og hvor i 
Domea.dk, der skal tages kontakt. Nu gør vi arbejdet for beboeren ved at anvise til 
relevante servicecenter. 

Forbedret telefonisk beboerservice 

• Nem måde at udsende servicebeskeder til beboerne

• Færre opkald fra beboere, - henvendelser kommer i stedet som beskeder til 
fællespostkassen, som kan besvares og planlægges løbende. Det gør ressourcestyringen 
nemmere.

• Mere præcise fejlmeldinger fra beboere, da der følger billeder med

• Færre dobbeltbesøg, da man kan se ud fra fejlmeddelelser hvad der skal løses

Mere effektiv service og kommunikation 





Perspektivering

Digitale frontløbere

NOVEMBER 2017    STIG BRINCK



Sektor– Virksomheder - Frontløbere
Fællesskab og innovation
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BIM
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Strategier
Undgå pilotsyge og for store planer  - Tænkt Kaizen
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Data management
Blivende forandring
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Open source  ?
Mulighed for samarbejde med IT leverandører
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Erfaring og nyt
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From push to pull
Whats in it for me
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Strategiske 
partnerskaber

50
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Behovsafklaring

Ejendomsfunktionær, ejendomskontor, driftschef, fagspecialist og ledelsen

➢ Slippe af med gule sedler – Ejendomsfunktionær/Ejendomskontor

➢ Kunne se historik på, hvad der er lavet i boliger – Ejendomsfunktionær/Ejendomskontor

➢ Have VVS nr, garantier og vejledninger tilgængelige - Ejendomsfunktionær 

➢ Oprette opgaver i marken - Ejendomsfunktionær/Ejendomskontor

➢ Have et samlet overblik over ugens opgaver - Ejendomskontor

➢ Have et samlet overblik over tilgængelige ressourcer - Ejendomskontor

➢ Kunne dokumentere at opgaver udføres iht. krav fra eksterne – Driftschef/Byg/Ejendomskontor

➢ Have et sted at placere D & V informationer så de bliver tilgængelige for driften - Fagspecialist

➢ Formidle relevante opgaver omkring forebyggende drift ud til driftspersonale –
Fagspecialist/Ejendomsfunktionær/Ejendomskontor

➢ Have et overblik over tidsforbrug på udvalgte typer opgaver f.eks. græsslåning, skaktning, 
beboerservice – Driftschef/Ejendomskontor/ledelsen



Løsning



Værdi

➢ Ejendomsfunktionær har nu alle informationer omkring opgaven på sin telefon = Tidsbesparelse + 

bedre kvalitet ved løsning af opgaver

➢ Driftsleder har nu et samlet overblik over ugens/årets opgaver = Bedre planlægning + bedre 

ressourceudnyttelse

➢ Driftschef kan nu trække nødvendig information om tidsforbrug på beboerservice, drifts og ad hoc 

opgaver samt dokumentere at opgaver er udført hvornår iht. krav = Bedre dokumentation

➢ Fagspecialist har nu et værktøj til at formidle informationer ud til slutbruger = Tidsbesparelse + bedre 

kvalitet

➢ Ledelsen kan nu få statistik omkring tidsforbrug på udvalgte typer opgaver – f.eks. græsslåning, 

skaktning, beboerservice = Bedre grundlag til at træffe beslutninger ud fra

➢ Ejendommen for gennemført systematisk forbyggende drift = Billigere vedligehold



FM-OUTDOOR - PROFESSIONEL, EFFEKTIV OG 

TRANSPARENT DRIFT 
VED ARNE JUUL, DIREKTØR, SLAGELSE BOLIGSELSKAB



INPUT
ANALYSE – VIDEN

ARBEJDETS
ORGANISERING
- Driftschefer og 

viceværter ud fra 

fælles skabelon

TIDSFORBRUG
- Elementbeskrivelser

fra HD

- Medarbejderseminar

- Medarbejdersparring 

- Kvalitetssikring

MASKINPARKEN
- Dataoverblik/HD

- Gennemgang af hele 

”parken”

EFFEKTIV DIGITAL 
OPMÅLING

- Elementbeskrivelser

fra HD

- Samarbejde med 

Skel.dk

- Droneopmåling

- Kvalitetssikring



OUTPUT

LEDELSES INFO
- Benchmark

- Udviklingsforløb

FORBRUGS-GENERERET
KONTRAKTSTYRING

INDSIGT, OVERBLIK & 

TRANSPARENS 
FOR ALLE

DIGITAL 

PLANLÆGNINGS- & 
STYRINGSPLATFORM



PLANLÆGNING KALENDER I MARKEN

ntiOUTDOOR
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