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Effektiviseringsindsats – status
I 2016 indgået en effektiviseringsaftale mellem Regeringen, KL og BL

Målet var at spare 1,5 mia. kr. pr. år i drift m.m. af almene boliger i 2020.

Der blev etableret en effektiviseringsenhed i ministeriet i 2015

Resultat: 

Omkostningskurven er knækket – markant ændring

Regnskabstal for 2017 viser at der er realiseret besparelser for 1 mia. kr. ift. 
baseline (Imponerende resultat på kort årrække!)
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Effektiviseringsindsats – status
Stor forskel mellem organisationer – nogle er nået langt og nogle er endnu 
ikke kommet i gang med at effektivisere

Mange organisationer opererer i en kompliceret kontekst: Svage 
beboergrupper og tilvækst i antal indvandrere

Har krævet en større forandringsproces mange steder

Vi hører dog også mange sige: beboerservicen er bedre og huslejen billigere

Og mange ansatte har fået et endnu mere spændende job!
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Effektiviseringsindsats – fremadrettet
Vi har en stærk forhåbning om, at sektoren når det aftalte mål om 1,5 
mia.kr. i 2020

Men måske har vi først taget de ”lavthængende frugter” – det næste skridt 
er sværere?

Skal gerne blive sådan, at løbende fokus på effektiv drift bliver en ”del af 
sektorens DNA”
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Effektiviseringsindsats – fremadrettet
Momentum skal holdes!

Der er brug for fortsat at monitorere udviklingen

Vigtigt med nye analyser – både for at hjælpe og for at opretholde presset!

Analyser med større detaljeringsgrad og præcision

Analyser med tematiske nedslagspunkter (løbende formidle resultaterne)

Effektiviseringsenheden vil fortsætte arbejdet – er på FFL i 2019-2021
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Den Almene Forsøgspulje

Der er uddelt midler fra Den Almene Forsøgspulje siden 2010.
Der er støttet med ca. 40 mio. kr. til 89 projekter 
Et væld af forskellige formål om udvikling af den almene sektor.
Hovedparten af projekterne er nu gennemført

Vi er imponerede over iderigdommen i 
projekterne

Vi har oplevet en engageret indsats fra hele 
sektoren 
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Forsøgspuljen – vurdering

Vi samarbejder med AlmenNet om at 

formidle nye resultater om bedste praksis.

Formidlingen sker på AlmenNets hjemmeside,

på AlmenNets ERFA-møder m.m.

Det nødvendige spørgsmål: 

Har udviklingsindsatsen været arbejdet og ca. 40 mio. kr. værd?

Vi har derfor igangsat en bedømmelse af:

- Hvordan puljen har bidraget til at udvikle den almene sektor.

- Om de opnåede resultater er formidlet tilstrækkeligt.
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