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Hermed fremlægges resultaterne af Temaundersøgelse om 
administrationsforhold mv. del 2 benchmarking mv., der er 
en fortsættelse til Temaundersøgelse om administrations-
forhold del 1. Undersøgelsen er et udviklingsprojekt om 
benchmarking mv. 

I tilknytning til nærværende rapport er der også som led i 
Temaundersøgelsen udarbejdet to vejledninger -”kogebø-
ger” - til gennemførslen af henholdsvis overordnet og detal-
jeret benchmarking. Endvidere er der udviklet et it-værktøj 
– Tvillingeværktøj – som er tilgængeligt på Landbyggefon-
dens hjemmeside. 

Derudover har Landsbyggefonden selv i tilknytning hertil 
gennemført en statusundersøgelse om forvaltningsrevision.

Gennemførelsen af Temaundersøgelsen er muliggjort ved 
ændring af almenboligloven i 1997. Lovændringen giver 
Landsbyggefonden mulighed for at afholde udgifter til 
eksterne undersøgelser af udvalgte områder indenfor 
forvaltning af alment byggeri. Temaundersøgelserne skal 
belyse den konkrete anvendelse af gældende regler i 
forskellige typer af almene boligorganisationer, og herved 
give bidrag til opbygning af en referenceramme for almen 
boligvirksomhed.

Efter en EU-udbudsrunde blev et undersøgelsesteam bestå-
ende af Rambøll Management og Mortensen & Beierholm 
udvalgt til at forestå undersøgelsen. Rambøll Management 
og Mortensen & Beierholm bærer selv ansvaret for ud-
møntningen af opgaven, men undersøgelsens følgegruppe 
og fondens sekretariat har bidraget til drøftelser om flere 
aspekter. De deltagende boligorganisationer har endvidere 
haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til 
undersøgelsens resultater.

Landsbyggefonden takker de boligorganisationer, som 
velvilligt har stillet sig til rådighed for undersøgelsen.

Landbyggefonden, maj 2008

FORORD
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 1. INDLEDNING, BAGGRUND OG METODE 
FASE 1



SIDE 8 I 153

Denne del af rapporten er en kommenteret planche-
præsentation på fase 1 i projektet “Temaundersøgelse 
om administrationsforhold del II Benchmarking mv”. 
Undersøgelsen gennemføres af Landsbyggefonden med 
bistand fra et konsulentteam, bestående af konsulenter 
fra Rambøll Management og Mortensen & Beierholm. 
Temaundersøgelsens overordnede formål er at udføre 
og samtidig udvikle metoder til overordnet samt detal-
jeret benchmarking mellem boligorganisationer.

I planchen til højre ses det samlede projektforløb for bench-
marking-projektet, hvor fase 1 vedr. overordnet bench-
marking er markeret med en grøn kasse.

Under fase 1 er gennemført en række aktiviteter, og denne 
første del af rapporten samler op på resultater og konklusio-
ner fra disse aktiviteter. Rapporten er opdelt i følgende dele:

 • Kapitel 2:  Forudsætninger for benchmarking.
 • Kapitel 3:  Overordnet benchmarking.
 • Kapitel 4:  Tvillingeværktøj til benchmarking.
 • Kapitel 5:   Benchmarking af forretningsfører-

organisationer.

I indeværende rapport fokuseres der ikke på at redegøre 
for fremgangsmetoder og erfaringer fra processen, da disse 
behandles særskilt i ”Kogebog til overordnet benchmarking 
i den almene boligsektor” som en del af projektets tredje 
fase. Konklusioner og anbefalinger gives løbende, hvor det 
er relevant. 

1. INDLEDNING, BAGGRUND OG METODE

PLANCHE 1

Parallel fase 4 : Løbende information og formidling

 •  Rekruttering af deltagere
 •  Informationsfolder
 •  Nyhedsbreve
 •  Seminar

Fase 1 :
 •  Overordnet benchmarking
 •  Formel projektstart
 •  Gennemgang af data
 •  Analyse af sammen-

lignelighedspunkter
 •  Løsningsmodel for sam-

menlignelighedsproblem
 •  Eksplorative interview 

med boligselskaber
 •  Metode til valg af tvillinge-

organisationer
 •  Udvikling af benchmark-

ingværktøj
 •  Gennemførelse af overord-

net benchmarking
 •  Dokumentation

Fase 2 :
 •  Detaljeret benchmarking
 •  Vudering af data
 •  Fastlæggelse af fokus
 •  Gennemførelse af bench-

marking mht. datarensning
 •  Udvikling af metode til 

detaljeret benchmarking
 •  Besøg hos bolig- 

organisationer
 •  Gennemførelse af detal-

jeret benchmarking og 
brugerundersøgelse

 •  Dokumentation

Fase 3 :
 •  Metoder og værktøj til 

senere brug
 •  Erfaringsopsamling fra 

fase 1 og 2
 •  Erfaringsopsamling fra  

evt. lignende projekter
 •  Supplerende metode-

udvikling
 •  Kogebog til overordnet 

benchmarking
 •  Kogebog til detaljeret 

benchmarking
 •  Endelig afrapportering 

til styre/følgegruppe og 
bestyrelse

PLANCHE 1
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Området for benchmarkingen er boligorganisationer-
nes administrationsomkostninger, herunder forsøg 
på at identificere faktorer, der kan have betydning for 
størrelsen af administrationsomkostningerne. Den 
overordnede benchmark er en økonomisk benchmar-
king, baseret på Landsbyggefondens regnskabsdata-
base. Benchmarking-undersøgelsen tager udgangs-
punkt i regnskabsdatabasens oplysninger fra 2003, da 
dette regnskabsår ved projektets start var det mest 
fuldstændige datasæt.

Der er afholdt interview og fokusgrupper med det formål 
at finde de mest relevante parametre, hvormed overordnet 
økonomisk benchmarking kan/bør gennemføres. Dette er 
gjort, før selve databehandlingen begyndte.

I planchen til højre ses resultatet af den gennemførte proces. 
Processen har identificeret en række faktorer, der muligvis kan 
have betydning for administrationsomkostningerne. Disse 
faktorer har dannet udgangspunkt for dataindsamlingen.

I dataindsamlingsprocessen er data indhentet fra forskel-
lige kilder. Det er ikke lykkedes at finde data inden for alle 
områder. Det skyldes primært, at det er svært at kvanti-
ficere nogle faktorer. Desuden skal evt. datamaterialer 
indeholde nøgletal for en så stor del af boligorganisatio-
nerne som muligt.

Det ses på planchen, at de bedste data findes i forhold til 
boligorganisationers størrelsesforhold, hvilket er indike-
ret med grønt. Dette skyldes primært, at disse indgår som 
en del af regnskabsdatabasen og derfor kan udtrækkes 
samtidig med de økonomiske nøgletal.

Derudover er der også fundet indikatorer, som kan 
belyse fraflytninger, social belastning, unge-problemer 

samt arbejdsløshedsnøgletal. Disse forhold kan også 
have betydning for administrationsomkostningsniveauet 
og er derfor undersøgt. For alle disse indikatorer er det 
dog gældende, at det kun er et fragmenteret datasæt. 
Problemstillinger i forhold til dette uddybes på den 
følgende planche.

For de røde indikatorer er der ikke fundet brugbare data. 
I forhold til indikatoren “Ledige lejemål” gælder det dog, 
at denne vil have en vis sammenhæng med fraflytnings-
frekvensen.

2. FORUDSÆTNINGER FOR BENCHMARKING

Indikatorer med betydning for administrationsomkost-
ninger (grønne og gule indikatorer indgår i benchmark-
ingen).

  Lejemålsenheder.
  Afdelinger (antal og gns. størrelse).
  Fraflytninger.
  Ledige lejemål.
  Social belastning.
  Serviceniveau.
  Beboerdemokrati og kommunikation.
  Unge-problemer (Unge-indikator).
  Arbejdsløshedsindikator.

Gule indikatorer pga. fragmenterede datasæt. Kun soci-
ale data for mellemstore og store boligorganisationer.

Datastatus:

  OK

  Delvist OK

  Ikke tilgængelige

PLANCHE 2 – FORKLARENDE INDIKATORER

PLANCHE 2 – FORKLARENDE INDIKATORER
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De fragmenterede data i benchmarking-analysen stam-
mer fra Statens Byggeforskningsinstitut. Dataene er 
leveret på afdelingsniveau, og her er der kun data for ca. 
20% af alle afdelinger fra Landsbyggefondens regnskabs-
database. Dette skyldes blandt andet, at data for små 
afdelinger ikke er tilgængelige.

For at kunne anvende dataene fra afdelingsniveau på bolig-
organisationsniveau, er disse aggregeret til boligorganisa-
tionsniveau via et simpelt gennemsnit. Ved at aggregere 
nøgletallene fås sociale nøgletal for ca. 50% af boligorgani-
sationerne fra regnskabsdatabasen.

For at denne aggregering er valid, kræver det, at de af-
delinger, der er sociale nøgletal for, er repræsentative for 
boligorganisationens øvrige afdelinger. Dette vil ikke altid 
være tilfældet, hvorfor man skal tage et vist forbehold for re-
sultaterne af benchmarking, baseret på sociale nøgletal. Til 
trods for problemerne med datakvaliteten kan der dog være 
interessante informationer at hente i de sociale nøgletal, 
hvorfor de ikke er sorteret fra i analysen.Afdelinger

Boligorganisationer

 PLANCHE 3 – KONSEKVENS AF FRAGMENTEREDE DATA

Kun sociale data for afdelinger med 
mere end 30 lejemålsenheder (fra 
Statens Byggeforskningsinstitut)

 Derfor primært sociale data for 
mellemstore og store boligorgani-
sationer.

 Fragmenterede data betyder :
 • Ca. 20 % af alle afdelinger.
 •  Fordelt på ca. 50 % af boligorgani-

sationerne.

Konsekvensen er :
 •  Det må antages, at de udvalgte 

afdelinger er repræsentative for 
boligorganisationens generelle 
sociale forhold.

 •  Benchmarking på sociale nøgletal 
skal bruges med et vist forbehold.

  I datasæt

  Udenfor datasæt

PLANCHE 3 – KONSEKVENS AF FRAGMENTEREDE DATA
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Der er udviklet et såkaldt Tvillingeværktøj, som kan bruges 
af boligorganisationerne m.fl. til at finde frem til sammen-
lignelige boligorganisationer. Tvillingeværktøjet inde-
holder to niveauer, et niveau uden sociale nøgletal og et 
niveau med sociale nøgletal. Herved kan der benchmarkes 
på begge niveauer, alt afhængigt af om man som bruger 
tillægger de sociale nøgletal en sådan validitet, at de kan 
anvendes eller ej. Tvillingeværktøjet beskrives nærmere i 
kapitel 4.

Forretningsførerorganisationer (og administrationsselska-
ber) er i benchmarking-undersøgelsen repræsenteret via 
deres underliggende boligorganisationer. Dette er gjort ud 
fra et ønske om at kunne sammenligne de samme organi-
satoriske niveauer, hvilket illustreres af de grønne pile på 
planchen til højre. 

For at undersøge, hvorvidt der kan påvises en forskel 
mellem administrationsomkostninger hos forretningsfø-
reradministrerede enheder og almindelige administre-
rede enheder, har Landsbyggefonden foretaget en sup-
plerende analyse herom. Denne undersøgelse beskrives 
nærmere i kapitel 5. 

PLANCHE 4 – FORRETNINGSFØRERSELSKABER REPRÆSENTERET VIA UNDERLIGGENDE BOLIGORGANISATIONER

PLANCHE 4 – FORRETNINGSFØRERSELSKABER REPRÆSENTERET VIA UNDERLIGGENDE BOLIGORGANISATIONER
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Afdelinger

FF

Faktisk administrerende 
enhed

Organisatorisk princip-
enhed (ingen adm.)FF-BO

FF

FF

Landsbyggefonden har valgt 
en benchmarking-model, så de 
samme organisatoriske niveauer 
kan sammenlignes.

Således er forretningsførerorgani-
sationer som enhed repræsenteret 
via underliggende boligorganisa-
tioner i benchmarkingen.
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De næste seks plancher (5 –10) beskriver mere detaljeret de 
anvendte indikatorer, og graferne viser sammenhængen 
mellem indikatorerne og den forklarende variabel “netto-
omkostninger til administration pr. lejemålsenhed” (NOA/
LE), der er valgt til benchmarking-variabel i samarbejde med 
Landsbyggefonden og deltagende boligorganisationer.

På de første af de seks plancher ses, at sammenhængen 
mellem størrelsesparametrene og NOA/LE er rimelig klar. 
Graden af sammenhæng med de sociale nøgletal er mindre 
tydelig. Sammenhænge og tendenser behandles yderligere 
i kapitel 3. 
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PLANCHE 5 – OPSUMMERING AF INDIKATORER – LEJEMÅLSENHEDER HAR BETYDNING

 PLANCHE 5 – OPSUMMERING AF INDIKATORER – LEJEMÅLSENHEDER HAR BETYDNING

Antal lejemålsenheder har stor betydning for administrationsomkostninger.

   NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed

LE

N
O

A
/L

E

Gennemsnitlige nettoomkostninger til administration pr. 
lejemålsenhed i forhold til lejemålsenheder
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Afdelingsstørrelse

Gennemsnitlig afdelingsstørrelse har stor betydning for 
administrationsomkostninger.
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PLANCHE 6 – OPSUMMERING AF INDIKATORER – AFDELINGSSTØRRELSE HAR BETYDNING

PLANCHE 6 – OPSUMMERING AF INDIKATORER – AFDELINGSSTØRRELSE HAR BETYDNING
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Gennemsnitlige nettoomkostninger til administration pr. 
lejemålsenhed i forhold til gennemsnitlig afdelingsstørrelse    NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed



SIDE 15 I 153

OBS : Fragmenteret data

 •  Fraflytningsindikator (også kaldet Social Stabilitet) har 
nogen betydning.

 •  Variablen angiver gennemsnitlig botid i boligen for 
voksne beboere (30+ år).
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Social stabilitet (fraflytningsindikator)

PLANCHE 7 – NYE INDIKATORER (FRA SOCIALE NØGLETAL) – FRAFLYTNINGSINDIKATOR HAR NOGEN BETYDNING

 PLANCHE 7 – NYE INDIKATORER (FRA SOCIALE NØGLETAL) – FRAFLYTNINGSINDIKATOR HAR NOGEN BETYDNING
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Gennemsnitlige nettoomkostninger til administra-
tion pr. lejemålsenhed i forhold til social stabilitet    NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed
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Nye indikatorer  
(fra sociale nøgletal)
Social indikator måler den sociale belastning og den har en 
svag /ingen betydning.
Variablen er beregnet ud fra følgende parametre :

 •  Andel af voksne beboere udenfor arbejdsmarkedet  
i gruppe.

 •  Andel af gruppe, som er enlige.
 •  Andel af husstande, med enlig forsørger.
 •  Afdelingsstørrelse.
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PLANCHE 8 – NYE INDIKATORER (FRA SOCIALE NØGLETAL) – SOCIAL INDIKATOR HAR SVAG/INGEN BETYDNING

PLANCHE 8 – NYE INDIKATORER (FRA SOCIALE NØGLETAL) – SOCIAL INDIKATOR HAR SVAG BETYDNING

Social indikator

N
O

A
/L

E

Gennemsnitlige nettoomkostninger til administration pr. 
lejemålsenhed i forhold til social indikator    NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed
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 OBS: Fragmenteret data

 •  Arbejdsløshedsindikator har en svag betydning.

 •  Variablen er defineret som personer over 17 år, hvor 
overførselsindkomster udgør mindst 30 pct. af brut-
toindkomsten, og hvor den dominerende ydelse er  
enten førtidspension, kontanthjælp, kommunal ak-
tivering, revalidering, arbejdsløshedsunderstøttelse, 
AF-aktivering eller sygedagpenge.
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PLANCHE 9 –  NYE INDIKATORER (FRA SOCIALE NØGLETAL) – ARBEJDSLØSHEDSINDIKATOR HAR SVAG BETYDNING

 PLANCHE 9 –  NYE INDIKATORER (FRA SOCIALE NØGLETAL) – ARBEJDSLØSHEDSINDIKATOR HAR SVAG BETYDNING

Arbejdsløshedsprocent

N
O

A
/L

E

Gennemsnitlige nettoomkostninger til administration 
pr. lejemålsenhed i forhold til arbejdsløshedsprocent    NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed
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 Unge-indikator

 Unge-indikator har nogen betydning.
 Variablen er beregnet ud fra følgende parametre :
 •  Andelen af beboere, som er børn/unge i alderen 10  –20 år.
 •  Andelen, som hverken er under uddannelse eller i 

arbejde.
 •  Andelen, som er fra etniske minoriteter.
 •  Andelen med enlige mødre.
 •  Antal m2 pr person i boligen.
 •  Afdelingsstørrelse.
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PLANCHE 10 – NYE INDIKATORER (FRA SOCIALE NØGLETAL) – UNGE-INDIKATOR HAR NOGEN BETYDNING

PLANCHE 10 – NYE INDIKATORER (FRA SOCIALE NØGLETAL) –  UNGE-INDIKATOR HAR NOGEN BETYDNING

Unge-indikator

N
O

A
/L

E

Gennemsnitlige nettoomkostninger til administration pr. 
lejemålsenhed i forhold til unge-indikator    NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed
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Denne planche opsummerer de indikatorer, der vil indgå 
i den overordnede benchmarking samt det konstruerede 
tvillingeværktøj. 

 PLANCHE 11 – OPSUMMERING PÅ INDIKATORER

Størrelsesindikatorer 
med betydning

 •  Antal lejemålsenheder.

 •  Gns. afdelingsstørrelse.

Sociale indikatorer 
med betydning

 •  Fraflytningsindikator (Social Stabilitet) har nogen 
betydning.

 •  Sociale problemer (Social indikator) har en svag/ 
ingen betydning.

 •  Unge-problemer (Unge-indikator) har nogen betydning.

 •  Arbejdsløshedsindikator har en svag betydning.

PLANCHE 11 – OPSUMMERING PÅ INDIKATORER

Ovenstående indikatorer vil herefter indgå i benchmarkingen og tvillingemodulet.
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På planchen til højre gøres yderligere nogle forudsæt-
ninger i forhold til den overordnede benchmarking gæl-
dende. For at kunne drage nytte af benchmarkingens 
resultater og bruge dette som et ledelsesværktøj stilles 
der krav om, at de boligorganisationer, som indgår i 
analysen, også har en reel og professionel administra-
tion af lejemål. 

Gennem drøftelser med Landsbyggefonden er det fastsat, 
at meget små boligorganisationer er fjernet fra analyse-
grundlaget. Dette vil sige, at boligorganisationer med 
færre end 100 lejemålsenheder ikke indgår. Ligeledes er 
boligorganisationer med kun én afdeling også sorteret fra, 
medmindre den enkelte boligorganisation har mere end 
200 lejemålsenheder.

For at øge sammenligneligheden og brugbarheden af 
benchmarkingen er der ud over de samlede benchmark 
lavet tre størrelsesgrupperinger. Benchmarkingen kan så-
ledes laves inden for små (100–500 enheder), mellemstore 
(501–3000 enheder) og store (over 3000 enheder) boligor-
ganisationer. Dette gør det muligt at se benchmarking- 
resultater inden for hver gruppering.

3. OVERORDNET BENCHMARKING

PLANCHE 12 – YDERLIGERE FORUDSÆTNINGER OG STØRRELSESGRUPPERINGER

PLANCHE 12 – YDERLIGERE FORUDSÆTNINGER OG STØRRELSESGRUPPERINGER

 •  Krav til, at der sker en god og effektiv administration, 
baseret på god og valid information – mulighed for 
at bruge benchmarking som ledelsesværktøj.

 •  Meget små boligorganisationer er sorteret fra 
benchmarkingen (færre end 100 lejemålsenheder 
eller kun 1 afdeling og samtidig færre end 200 
lejemålsenheder).

 

 •   Størrelsesgrupperinger er inddelt med henblik på 
at sammenligne på tværs af grupperne 1: 100–500 
enheder, 2: 501–3000, 3: Over 3000.

 •  Lavet ud fra vurdering af sammenlignelighed 
inden for grupper.

Forudsætninger og størrelsesgrupperinger
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På planchen til venstre påbegyndes den overordnede 
benchmarking. Benchmarking-variabel på det overordnede 
niveau er, som også tidligere nævnt, fastlagt til nettoadmini-
strationsomkostninger pr. lejemålsenhed (NOA/LE). 

I planchens figur ses fordelingen af NOA/LE, og det kan ses, 
at fordelingen er tilnærmelsesvis normalfordelt, således at 
hovedparten af observationer ligger i midten af grafen (om-
kring gennemsnittet), og færre observationer har henholds-
vis lave og høje NOA/LE. 

Datagrundlaget er forsøgt kvalificeret ved at fjerne yderligt-
liggende (ekstreme) observationer, kaldet outliers. Der er 
fjernet outliers fra datasættet, hvor NOA/LE > 7.000 kr. eller 
NOA/LE < 700 kr. 

Benchmarkingen er baseret på Landsbyggefondens 
Regnskabsdatabase og de tal, der er indrapporteret hertil. 
Således vil evt. fejl fra indrapportering, databasen eller 
i forbindelse med udtræk af data til analyse også kunne 
påvirke benchmarkingen. Det forventes dog kun at være i 
begrænset omfang.

Dog gælder det, at der kan være anvendt forskellige for-
delings- og periodiseringsprincipper, regnskabsmæssige 
skøn mv. de enkelte boligorganisationer imellem. Denne 
problemstilling er der ikke taget højde for i fase 1. Til gen-
gæld behandles problemstillingen intensivt i projektets fase 
2, hvor der gennemføres datarensning af regnskaber for de i 
temaundersøgelsen deltagende boligorganisationer.

PLANCHE 13 – OVERORDNET BENCHMARKING

 PLANCHE 13 – OVERORDNET BENCHMARKING

 Forbedringspotentialer ?Best practice ?

 •  Benchmarking-variabel  
Nettoadministrationsomkostnin-
ger pr. lejemålsenhed. (NOA/LE).

 •  Outliers fjernet fra datasæt: 
NOA/LE < 700 kr/LE 
NOA/LE > 7000 kr/LE.

 •  De mindste boligorganisationer 
fjernet < 100 LE, < 1 afdeling og  
< 200 LE.

 Bemærkninger
 •  Benchmarkingen er lavet på 

grundlag af regnskabsdatabasen, 

hvorfor resultaterne bør tages 
med et vist forbehold, da regn-
skabsprincipperne kan fortolkes 
og anvendes forskelligt.

 •  Yderligere overvejelser vedrørende 
dette, behandles under datarens-
ning, som er en del af fase 2.

NOA/LE

Fr
ek

ve
ns
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Den overordnede benchmarking sigter mod at afdække 
forklaringer på forskelle i niveauet for nettoadministrati-
onsomkostningerne mellem boligorganisationer. Dette 
gøres ved at fastlægge og afsøge, hvilke faktorer der ken-
detegner best practice-organisationer i analysen.

I planchen herover ses en benchmarking-tabel for alle de 
analyserede boligorganisationer (uden størrelsesgrupperin-

ger). I kolonne 2 fra venstre ses de 25 % billigste boligorga-
nisationer (defineret som best practice). Det ses, at der er en 
klar tendens til, at best practice er kendetegnet ved mange 
lejemålsenheder og ved store gennemsnitlige afdelingsstør-
relser. Derudover er der en klar tendens i forhold til arbejds-
løshedsprocent og social stabilitet (der er en indikator for 
fraflytningsfrekvensen via lejerens gennemsnitlige botid).

Således har best practice-organisationer (boligorganisa-
tioner med lave NOA/LE) lejere med lang gennemsnitlig 
botid og en tendens til færre arbejdsløse end dyrere 
boligorganisationer.

Klare tendenser i best practice-analyse     
 •  Mange lejemålsenheder og stor gns. afdelingsstørrelse.
 •  Høj social stabilitet (få fraflytninger), lav arbejdsløs-

hedsprocent.

Svage tendenser     
 •  Lav social indikator (social belastning).

* Kun sociale nøgletal for 74,2 % af observationerne

 Best practice

Alle boligorganisationer
(443 observationer)

25 % billigste boligorg.
(målt ved NOA/LE)

Midterste 50 % boligorg.
(målt ved NOA/LE)

25 % dyreste boligorg.
(målt ved NOA/LE)

Alle boligorganisationer

Gns. antal afdelinger 14 14 15 14

Gns. antal lejemålsenheder (LE) 1119 985 830 979

Gns. afdelingsstørrelse 113 90 63 89

Social indikator* 0,7 0,8 0,8 0,8

Unge-indikator* 0,7 0,8 0,7 0,7

Social stabilitet* 13,2 12,3 11,8 12,4

Arbejdsløse mv. %* 28,2 31,8 30,1 30,4

PLANCHE 14 – BEST PRACTICE FOR ALLE BOLIGORGANISATIONER?

PLANCHE 14 – BEST PRACTICE FOR ALLE BOLIGORGANISATIONER ?
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De næste tre plancher illustrerer NOA/LE på de enkelte stør-
relsesgrupperinger.
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 PLANCHE 15 – OVERORDNET BENCHMARK PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER

Små
LE = 100 – 500
Str. gruppe 1

NOA/LE

PLANCHE 15 – OVERORDNET BENCHMARK PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER

Fr
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Mellemstore
LE = 501 – 3000

Str. gruppe 2

NOA/LE

PLANCHE 16 – OVERORDNET BENCHMARK PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER

PLANCHE 16 – OVERORDNET BENCHMARK PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER
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NOA/LE

PLANCHE 17 – OVERORDNET BENCHMARK PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER

 PLANCHE 17 – OVERORDNET BENCHMARK PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER

Store
LE = Over 3000

Str. gruppe 3

Fr
ek

ve
ns
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Plancherne ovenfor illustrerer benchmarking-principperne 
i forhold til benchmarking på størrelsesgrupper. Den ind-
ledende sammenligning mellem grupperne bekræfter de 
tendenser, der også er vist i den fulde benchmarking fra de 
foregående plancher. I tabellen ovenfor ses det, at gennem-
snittet falder kraftigt mellem de tre grupper og understøtter 
således den generelle konklusion om, at der er stordriftsfor-
dele, når man ser på den samlede datamængde.

PLANCHE 18 – OVERORDNET BENCHMARK PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER

Beskrivende statistik

Gennemsnit Standard afvigelse

Små 100–500 2809,05 565,503

Str. gruppe Mellemstore
501–3000

2685,86 498,196

Store
– over 3000

2582,80 433,940

PLANCHE 18 – OVERORDNET BENCHMARK PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER

Datagrundlaget tillader ikke 
udtræk på forretningsførerorgani-
sationer.
 

Såvel gennemsnit som variation er 
mindst ved store boligorganisatio-
ner og størst ved små boligorgani-
sationer. 

Dette betyder, at nettoadministra-
tionsomkostningerne er lavere for 
de store boligorganisationer end 
for de små.
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Planchen herover beskriver best practice inden for gruppen 
af små boligorganisationer. Her ses det, at gennemsnitlig af-
delingsstørrelse, social stabilitet samt arbejdsløshedsprocent 
har en klar betydning. Desuden er der en tendens til, at de 
dyreste selskaber har relativt flere afdelinger end de øvrige.

I forhold til antal lejemålsenheder er tendensen inden for 
gruppen af små organisationer, at de dyreste selskaber 

også har flest lejemål. Dette strider mod den overord-
nede tendens.

En mulig forklaring herpå er dog, at man i forhold til 
administrationen af de forholdsvis små enheder har et 
slags ”break-even-punkt” for, hvad den optimale størrelse 
for organisationen er, førend der er behov for at ansætte 
ressourcer ud over en administrator/forretningsfører. 

Herved kan der opstå et ”spring” i administrationsom-
kostninger, når en organisation bevæger sig fra fx 240 
til 300 enheder, da en primær ressource ikke kan klare 
opgaven alene. 

  

PLANCHE 19 – BEST PRACTICE FOR SMÅ BOLIGORGANISATIONER ?

 PLANCHE 19 – BEST PRACTICE FOR SMÅ BOLIGORGANISATIONER ?

Små boligorganisationer

Små boligorganisationer
(214 observationer)

25 % biligste boligorg.
(målt ved NOA/LE)

Midterste 50 % boligorg.
(målt ved NOA/LE)

25 % dyreste boligorg.
(målt ved NOA/LE)

Alle boligorganisationer

Gns. antal afdelinger 6 6 10 7

Gns. antal lejemålsenheder (LE) 243 238 281 251

Gns. afdelingsstørrelse 67 55 44 55

Social indikator* 0,7 0,8 0,7 0,7

Unge-indikator* 0,7 0,7 0,7 0,7

Social stabilitet* 13,7 11,6 11,0 12,1

Arbejdsløse mv. %* 27,1 31,0 30,6 29,7

 Klare tendenser i best practice-analyse (100-500 LE)    
 • Stor gennemsnitlig afdelingsstørrelse.
 •  Høj social stabilitet (få fraflytninger), lav arbejdsløsheds-

procent.

Svage tendenser     
 •  Mange afdelinger i små organisationer  Høje omkost-

ninger.

Svag modsat tendens     
 • Dyrere at administrere mange lejemålsenheder.

* Kun sociale nøgletal for 50,9 % af observationer
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Hos de mellemstore organisationer er konklusionerne 
meget lig billedet fra den ikke-grupperede benchmarking-
analyse. Der er således klare indikationer af stordriftsfordele 
inden for gruppen, da best practice-organisationer er ken-
detegnet ved mange lejemålsenheder og stor gennemsnit-
lig afdelingsstørrelse.

PLANCHE 20 – BEST PRACTICE FOR MELLEMSTORE BOLIGORGANISATIONER?

Mellemstore boligorganisationer

Mellemstore 
boligorganisationer
(201 observationer)

25 % biligste boligorg.
(målt ved NOA/LE)

Midterste 50 % boligorg.
(målt ved NOA/LE)

25 % dyreste boligorg.
(målt ved NOA/LE)

Alle boligorganisationer

Gns. antal afdelinger 18 18 20 18

Gns. antal lejemålsenheder (LE) 1270 1221 1187 1225

Gns. afdelingsstørrelse 138 123 85 117

Social indikator* 0,7 0,9 0,8 0,8

Unge-indikator* 0,6 0,9 0,7 0,7

Social stabilitet* 12,6 12,7 12,1 12,5

Arbejdsløse mv. %* 28,8 32,3 29,6 30,8

Klare tendenser i best practice-analyse (501-3000 LE)    
 •  Mange lejemålsenheder og stor gennemsnitlig afdelings-

størrelse.
 •  Lav arbejdsløshedsprocent.

Svage Tendenser     
 •  Lav social indikator (social belastning).
 •  Lav unge-indikator (problemer m. unge).
 •  Mange afdelinger  Høje omkostninger.

* Kun sociale nøgletal for 92,0 % af observationer

PLANCHE 20 – BEST PRACTICE FOR MELLEMSTORE BOLIGORGANISATIONER?
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Indenfor gruppen af de store boligorganisationer er ef-
fekten af stordriftsfordele ikke tydelig. Ved at betragte 
de 25% dyreste organisationer er det tydeligt, at mange 
afdelinger og en lav gennemsnitlig afdelingsstørrelse 
kendetegner disse.

Derimod viser analysen på lejemålsenheder en modsatrettet 
effekt inden for gruppen, således at flere lejemålsenheder i 
gennemsnit også betyder et højere niveau for NOA/LE. 

Dette kan være et udtryk for, at en boligorganisation på et 
tidspunkt når en størrelse, hvor det er vigtigere at fokusere 
på den interne effektivisering af organisationen og tilhø-
rende processer frem for at vokse. Dette handler om at få 
samlet relevante funktioner og høste rationaliseringsgevin-
ster af, at organisationer har nået en vis størrelse.

 PLANCHE 21 – BEST PRACTICE FOR STORE BOLIGORGANISATIONER ?

Store boligorganisationer

Alle boligorganisationer
(28 observationer)

25 % biligste boligorg.
(målt ved NOA/LE)

Midterste 50 % boligorg.
(målt ved NOA/LE)

25 % dyreste boligorg.
(målt ved NOA/LE)

Alle boligorganisationer

Gns. antal afdelinger 35 33 48 38

Gns. antal lejemålsenheder (LE) 4432 4562 5381 4788

Gns. afdelingsstørrelse 141 176 114 146

Social indikator* 0,8 0,9 0,8 0,9

Unge-indikator* 0,7 0,9 0,7 0,8

Social stabilitet* 14,5 12,2 12,4 12,9

Arbejdsløse mv. %* 28,9 30,0 31,9 30,3

* Kun sociale nøgletal for 92,0 % af observationer

Klare tendenser i best practice-analyse (3001– LE)    
 •  Høj social stabilitet (få fraflytninger), lav arbejdsløs-

hedsprocent.

Modsat tendens     
 •  Dyrere at administrere mange lejemålsenheder.

Svage tendenser     
 •  Mange afdelinger  Høje omkostninger.
 •  Lav gns. afdelingsstørrelse  Høje omkostninger.

PLANCHE 21 – BEST PRACTICE FOR STORE BOLIGORGANISATIONER ?
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PLANCHE 22 – OVERORDNET BENCHMARKING PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER – OPSUMMERING

PLANCHE 22 – OVERORDNET BENCHMARKING PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER – OPSUMMERING

Mulige konklusioner / hypoteser :

 •  For små boligorganisationer er strukturen ikke af-
gørende, da der som oftest kun er en/få ansatte, og 
administrationsomkostningerne er derfor afhæn-
gige af denne. Flere lejemålsenheder giver her blot 
et dårligere nøgletal.

 •  For mellemstore er strukturen og størrelsen afgø-
rende. Mange lejemålsenheder fordelt på få afdelin-
ger giver mulighed for at realisere stordriftsfordele i 
administrationen.

 

•  I store organisationer er effekterne af stordriftsfordele 
realiseret, og resultat er uafhængigt af antal LE.
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De gennemførte benchmarks er opsummeret i ovenstå-
ende plancher, hvor både resultaterne af gruppebench-
markingen samt den overordnede benchmarking er 
samlet. Der er således ikke ny information på planchen.

Tabellens indhold beskriver kendetegn ved best practice, 
og farvekoden indikerer, om tendensen er klar (blå), svag 
(grøn) eller modsat det overordnede billede (rød).

Planchen taler umiddelbart for sig selv, dog bør der knyt-
tes en yderligere kommentar til variablen lejemålsenhe-
der. Husk her, at tendensen mellem grupperne peger på 
værdien af stordriftsfordele, da små boligorganisationer i 
gennemsnit er dyrere end mellemstore, som igen er dyrere 
end store boligorganisationer. Dog er tendensen inden for 
gruppen af store og små boligorganisationer modsatret-
tet i forhold til den overordnede effekt. Baggrundene for 

dette har allerede været omtalt i teksten og uddybes på 
følgende plancher.

 PLANCHE 23 – OVERORDNET BENCHMARKING PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER – OPSUMMERING

Opsamling – kendetegn ved best practice boligorganisationer. (Rød = modsat overordnet tendens, grøn = svag tendens, blå = klar tendens).

PLANCHE 23 – OVERORDNET BENCHMARKING PÅ STØRRELSESGRUPPERINGER – OPSUMMERING

Opsummering

Alle boligorganisationer
(443 observationer)

Små
(100 – 500 LE)

Mellemstore
(501 –3000 LE)

Store
(over 3000 LE)

Ialt

Antal observationer 214 201 28 443

Gns. antal afdelinger Få afd. Få afd. Få afd. –

Gns. antal lejemålsenheder Få LE (OBS !) Mange LE Få LE (OBS !) Mange LE

Gns. afdelingsstørrelse Stor afd. str. Stor afd. str. Stor afd. str. Stor afd. str.

Social indikator – Lav soc. belastn. – Lav soc. belastn.

Unge-indikator – Få unge prob. – –

Social stabilitet
Høj stabilitet

(få fraflytninger)
–

Høj stabilitet
(få fraflytninger)

Høj stabilitet
(få fraflytninger)

Arbejdsløse mv. % Lav arb. løsh. % Lav arb. løsh. % Lav arb. løsh. % Lav arb. løsh. %
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De generelle effektiviseringsanbefalinger på planchen til 
højre afspejler de centrale elementer fra de tidligere plan-
cher. Plancherne er selvforklarende og samler op på den 
overordnede benchmarking.

PLANCHE 24 – GENERELLE EFFEKTIVISERINGSANBEFALINGER

Generelt:

 •  Størrelsen vurderes som vigtig. Organisationerne 
kan overveje, hvorvidt det er muligt at sammen-
lægge relevante enheder, og overveje etablering af 
administrationsfællesskaber.

 •  Social stabilitet og dermed fraflytningsfrekvensen 
har betydning, hvorfor man bør overveje indsatser, 
der kan forbedre almene boligorganisationers 
attraktivitet over for langtidsbeboere, som fx bør-
nefamilier.

 

•  Arbejdsløshedsprocent har en betydning, hvorfor 
sociale indsatser og tiltag samt samarbejde med kom-
muner i forhold til arbejdsmarkedet vil være relevante 
for langsigtede effekter på administrationsforholdene.

PLANCHE 24 – GENERELLE EFFEKTIVISERINGSANBEFALINGER



SIDE 35 I 153

 PLANCHE 25 – GENERELLE EFFEKTIVISERINGSANBEFALINGER

Særligt om de forskellige grupper :

 •  Små (100–500 LE): Disse organisationer har ofte van-
skeligt ved at skabe stordriftsfordele, bl.a. grundet 
deres størrelse og begrænsede aktivitetsniveau, og 
dermed begrænset personalestab. Fokus bør i disse 
organisationer være på indgåelse i administrations-
fællesskaber mhp. opnåelse af et større aktivitets-
niveau/personalestab. Ligeledes bør fokus være på 
sammenligning af afdelinger mht. optimering af den 
interne ressourceanvendelse.

 •  Mellemstore (501–3000 LE): Undersøgelserne viser, 
at disse organisationer har tydelige fordele ved 
yderligere vækst. Dette er i væsentlig grad begrundet 
i, at disse organisationer typisk allerede har nået et 
kritisk aktivitetsniveau og en tilhørende personale-
stab, således at de administrative rutiner allerede er 
veletablerede og der typisk er flere medarbejdere 
som kan varetage de forskellige jobfunktioner. Disse 
organisationer vil således typisk være i stand til at 
administrere yderligere lejemål uden yderligere 
administrationsomkostninger til følge, medførende 
faldende administrationsomkostninger per LE. Også 
for disse organisationer bør fokus dog være på sam-
menlægning af afdelinger mht. optimering af den 
interne ressourceanvendelse.

 

•  Store (over 3000 LE): Sammenlægning af afdelinger er 
stadig relevant. Ekstern størrelse (LE) er mindre vigtig, 
da stordriftsfordele er realiseret. Vigtig at have strate-
gisk fokus og styring med henblik på at have en intern 
effektiv organisation. Dette kan fx ske gennem organi-
sationsanalyser, strategiske effektiviseringsprojekter, 
intern benchmarking og optimering. Alt er naturligvis 
afhængig af boligorganisationen.

PLANCHE 25 – GENERELLE EFFEKTIVISERINGSANBEFALINGER
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Sidste element af den overordnede benchmarking 
vedrører udviklingen af et simpelt it-værktøj, som kan 
anvendes til at finde relevante benchmarking-partnere.

Værktøjet udtrækker bl.a. relevante informationer om 
benchmarking-partnere fra Landsbyggefondens regnskabs-
database. Dette sker med henblik på egen videre analyse og 
etablering af partnerskaber/samarbejdsaftaler i boligorga-
nisationerne.

Tvillingeværktøjet er en hjælp til at finde tvillinger, som er 
boligorganisationer med samme karakteristika som bruge-
rens egen boligorganisation.

4. TVILLINGEVÆRKTØJ TIL BENCHMARKING

PLANCHE 26 – TVILLINGEVÆRKTØJ TIL BENCHMARKING

PLANCHE 26 – TVILLINGEVÆRKTØJ TIL BENCHMARKING

Tvillinger

En tvilling = En anden boligorga-
nisation, der har samme karak-
teristika som brugerens egen 
boligorganisation. 

Valget af tvilling kan danne ud-
gangspunkt for en benchmarking 
af ”brugerens boligorganisation”.
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Tvillingeværktøjet giver mulighed for benchmarking på to 
niveauer, som er defineret i planchen til venstre. Det første 
og vigtigste niveau er størrelsesniveauet, hvor man finder 
tvillinger på baggrund af antal lejemålsenheder samt gen-
nemsnitlig afdelingsstørrelse.

Niveau 2 er en kombination af størrelse og sociale nøgletal. 
Dog skal man i forhold til anvendelsen af de sociale nøgletal 
til benchmarking være opmærksom på de problemstillinger 
om fragmenteret data, som tidligere er beskrevet.

To niveauer for benchmarking

Niveau 1:  Størrelse  
(for alle boligorganisationer)

 •  Variable i tvillingeværktøjet:
   •  Antal lejemålsenheder.
   •  Gennemsnitlig afdelingsstørrelse.

Niveau 2:  Størrelse og sociale indikatorer 
(for mellemstore og store bolig-
organisationer)

 •  Variable i tvillingeværktøjet:
   •  Størrelsesvariable (som ovenfor)
   •  Social indikator
   •  Social stabilitet (indikator for fraflytningsfre-

kvens)
   •  Unge-indikator
   •  Arbejdsløsheds-indikator

 PLANCHE 27 – TVILLINGEVÆRKTØJ

PLANCHE 27 – TVILLINGEVÆRKTØJ
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Tvillingemodulet udsøger relevante sammenligningsorgani-
sationer på grundlag af et såkaldt afstandsmål. Dette måler 
den relative afstand mellem den valgte boligorganisation 
og dennes tvillinger. Planchen til højre illustrerer princip-
perne bag afstandsmålet.

Afstandsmål

Afstandsmålet udtrykker den relative forskel mellem 
”din boligorganisation” og dens tvillinger.

Afstandsmålet beregnes som et vægtet gennemsnit 
mellem de betydende variable for administrationsom-
kostninger.

Eksempler: 

 •  Afstandsmål = 0,05: Dette betyder, at der er en 
5% afvigelse mellem ”din boligorganisation” og 
en tvilling.

 

 •  Afstandsmål = 0,80: Dette betyder, at der er en 80% 
afvigelse mellem ”din boligorganisation” og en 
tvilling.

 •  Afstandsmål = 1,20: Dette betyder, at der er en 
120% afvigelse mellem ”din boligorganisation” og 
en tvilling.

PLANCHE 28 – FORKLARING AF AFSTANDSMÅL

PLANCHE 28 – FORKLARING AF AFSTANDSMÅL
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Selve beregningen af afstandsmålet for niveau 1 kan ses 
på planchen til venstre. Hver parameter i afstandsmålet er 
tildelt en vægtning (se næste planche). Herefter beregnes 
den numeriske værdi af afstanden mellem den valgte 
boligorganisation og dens tvilling. Den numeriske værdi 
betyder, at resultatet er positivt, uanset resultatets fortegn. 
Fx vil et afstandsmål fra en boligorganisation med 500 
lejemålsenheder til to boligorganisationer på henholdsvis 
400 og 600 lejemålsenheder være den samme, selvom 
retningen er forskellig.

Betydende faktorer og deres vægt

Antal lejemålsenheder (LE) : Vægt: WLE = 50 %

Gennemsnitlig afdelingsstørrelse (GNS LE/AFD) : Vægt: WGNS(AFD/LE) = 50 %

Beregningsformel

Afstand (LE) =
   #LE tvilling – #LE min BO

 #LE min BO

Afstand (LE) =
 GNS(LE / AFD) tvilling – GNS(LE / AFD) min BO

 GNS(LE) / AFD) min BO

 PLANCHE 29 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL PÅ STØRRELSE (NIVEAU 1)

PLANCHE 29 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL PÅ STØRRELSE (NIVEAU 1)

Afstand = WLE  x  Afstand (LE)  +  W GNS(LE / AFD)  x  Afstand (GNS(LE / AFD))
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Vægtningen af variable, der ligger til grund for udvælgelsen, 
er foretaget gennem en vurdering af den betydning, som 
variablene har haft i forhold til den overordnede benchmark-
ing. Således indgår begge størrelsesparametre med 50 % i 
størrelsesniveauet.
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PLANCHE 30 – BAGGRUND FOR VÆGTNING AF VARIABLE

PLANCHE 30 – BAGGRUND FOR VÆGTNING AF VARIABLE

Vægtningen er lavet ud fra et 
skøn over hvilke variabler, der kan 
forklare størrelsen af administrati-
onsomkostningerne.

Vægtningen er fleksibel. Antal lejemålsenheder (LE): 
Betydelig sammenhæng
Vægt = 50%

LE

N
O

A
/L

E

Netto administrationsomkostninger pr. leje-
målsenhed i forhold til antal lejemålsenheder    NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed
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 PLANCHE 31 – BAGGRUND FOR VÆGTNING AF VARIABLE

PLANCHE 31 – BAGGRUND FOR VÆGTNING AF VARIABLE

Vægtningen er lavet ud fra et skøn 
over hvilke variabler, der kan forklare 
størrelsen af administrationsomkost-
ningerne.

Vægtningen er fleksibel.
Gennemsnitlig afdelingsstørrelse 
(GNS LE/AFD) :

Betydelig sammenhæng
Vægt = 50%

LE

N
O

A
/L

E

Netto administrationsomkostninger pr. leje-
målsenhed i forhold til antal lejemålsenheder

   NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed
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På de næste to plancher ses to eksempler på output fra 
niveau 1 i tvillingeværktøjet, hvor “Odense Andelsboligfor-
ening” og “Boligselskabet af 1942” er brugt som eksempel. I 
outputtet ses økonomiske samt størrelsesmæssige nøgletal. 
Yderst til højre ses afstandsmålet, hvor det kan aflæses, hvor 
stor procentvis afvigelse der er mellem den valgte boligor-
ganisation og den pågældende tvilling.

PLANCHE 32 – TVILLINGEUDVÆLGELSE OG BENCHMARK PÅ STØRRELSE. EKSEMPEL: STOR BOLIGORGANISATION

PLANCHE 32 – TVILLINGEUDVÆLGELSE OG BENCHMARK PÅ STØRRELSE. EKSEMPEL: STOR BOLIGORGANISATION

Eksempel: 
Odense Andelsboligforening
Nettoomkostninger til administration 
pr. lejemålsenhed (NOA/LE) = 2.474 kr
Antal lejemålsenheder = 5.203

Billigste tvilling: 
Fyns almennyttige boligselskab
Afstand = 0,20
NOA/LE = 1.642

Benchmark på størrelse
Nærmeste tvilling: 
Lejerbo, København
Afstand = 0,06
NOA/LE = 2.820



SIDE 45 I 153

Her er det vigtigt at notere, at selve afstandsmålets stør-
relse ikke er væsentlig, da dette afhænger meget af den 
valgte boligorganisations karakteristika og mængden 
af tvillinger, der ligger tæt på. Der kan således ikke tales 
om, at afstandsmålet skal være højst 0,10 eller 0,20, før en 
sammenligning giver mening. I de tilfælde, hvor en bruger 
af tvillingemodulet synes, at afstandsmålet er stort, kan 
man ud fra nøgletal på antal lejemålsenheder samt gen-
nemsnitlig afdelingsstørrelse vurdere, om tvillingen kan 
betragtes som sammenlignelig.

 PLANCHE 33 – TVILLINGEUDVÆLGELSE OG BENCHMARK PÅ STØRRELSE. EKSEMPEL: LILLE BOLIGORGANISATION

PLANCHE 33 – TVILLINGEUDVÆLGELSE OG BENCHMARK PÅ STØRRELSE. EKSEMPEL: LILLE BOLIGORGANISATION

Eksempel: 
Boligselskabet af 1942 i Middelfart
Nettoomkostninger til administration 
pr. lejemålsenhed (NOA/LE) = 3.728 kr
Antal lejemålsenheder = 805

Billigste tvilling: 
Nykøbing Mors Andelsboligforening
Afstand = 0,08
NOA/LE = 2.401

Benchmark på størrelse
Nærmeste tvilling: 
Vordingborg Boligselskab
Afstand = 0,02
NOA/LE = 2.962
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På niveau 2 inddrages de sociale nøgletal i det omfang, det 
er muligt, og i tvillingeværktøjet er det valgt at lave et nyt 
afstandsmål, der også inddrager størrelsesparametrene, 
da tvillinger, fundet via niveau 2, således ligner den valgte 
organisation på både størrelse og sociale forhold.

I planchen til højre ses, hvilken vægtning og beregningsme-
tode der er anvendt til det sociale afstandsmål, og princip-
perne er de samme, som også er illustreret under niveau 1. 
Vægtningen mellem størrelsesparametre og sociale nøgle-
tal er valgt til 50% på hver gruppe.

PLANCHE 34 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL MED STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL (NIVEAU 2) 

Antal lejemålsenheder (LE): Vægt: WLE = 25%

Gennemsnitlig afdelingsstørrelse (GNS LE/AFD): Vægt: WGNS(AFD/LE) = 25% 

Sociale problemer (Social indikator) = SOC1, Vægt: WSOC1 = 15%

Fraflytningsindikator (Social stabilitet) = SOC2, Vægt: WSOC2 = 10%

Unge-problemer (Unge-indikator) = SOC3, Vægt: WSOC3 = 15%

Arbejdsløshedsindikator = SOC4, Vægt: WSOC4 = 10%

Beregningsformel

PLANCHE 34 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL MED STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL (NIVEAU 2) 

Størrelsesvariable:

Vægt : WSTR = 50 %

Størrelsesvariable:

Vægt : WSOC = 50 %

Afstand(SOC) = WSTR  x  Afstand(STR)  +  WSOC1  x  Afstand(SOC1)  +  WSOC2  x  Afstand(SOC2)  

+  WSOC3  x  Afstand(SOC3)  +  WSOC4  x  Afstand(SOC4)

Betydende faktorer og deres nuværende vægt
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Vægtningen mellem de sociale nøgletal er, som ved niveau 
1, vurderet ud fra den grad af sammenhæng, der er identifi-
ceret i benchmarkingen, hvilket illustreres i planchen til ven-
stre. Sociale nøgletal med nogen sammenhæng vægter 15 %, 
og parametre med svag sammenhæng vægter kun 10 %.
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PLANCHE 35 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL MED STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL (NIVEAU 2)

 PLANCHE 35 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL MED STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL (NIVEAU 2)

Social indikator (SOC1)
Svag sammenhæng
Vægt = 10%

Vægtningen er fleksibel

Størrelsesvariablen vægter stadig 50%

Social indikator

N
O

A
/L

E

Netto administrationsomkostninger pr. leje-
målsenhed i forhold til social indikator

   NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed
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PLANCHE 36 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL MED STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL (NIVEAU 2)

PLANCHE 36 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL MED STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL (NIVEAU 2)

Social indikator (SOC2)
Nogen sammenhæng
Vægt = 15%

Vægtningen er fleksibel

Størrelsesvariablen vægter stadig 50%

Social stabilitet

N
O

A
/L

E

Netto administrationsomkostninger pr. leje-
målsenhed i forhold til social stabilitet    NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed
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 PLANCHE 37 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL MED STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL (NIVEAU 2)

PLANCHE 37 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL MED STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL (NIVEAU 2)

Social indikator (SOC3)
Nogen sammenhæng
Vægt = 15%

Vægtningen er fleksibel

Størrelsesvariablen vægter stadig 50%

Unge-indikator

N
O

A
/L

E

Netto administrationsomkostninger pr. leje-
målsenhed i forhold til unge-indikator

   NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed
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PLANCHE 38 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL MED STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL (NIVEAU 2)

PLANCHE 38 – BEREGNING AF AFSTANDSMÅL MED STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL (NIVEAU 2)

Social indikator (SOC4)
Svag sammenhæng
Vægt = 10%

Vægtningen er fleksibel

Størrelsesvariablen vægter stadig 50%

Arbejdsløsheds-indikator

N
O

A
/L

E

Netto administrationsomkostninger pr. lejemåls-
enhed i forhold til arbejdsløsheds-indikator    NOA/LE

  Linear (NOA/LE)

NOA/LE =  Nettoomkostninger til  
administration pr. lejemålsenhed
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Som også tidligere nævnt, så gør de fragmenterede data for 
de sociale nøgletal, at disse skal tages med et vist forbehold. 
Dog bruges dataene i denne sammenhæng kun til at pege 
på mulige tvillinger, hvorfor niveau 2 kan give yderligere en 
dimension til de oplysninger, der er fremkommet fra tvil-
linge-søgningen på niveau 1.

På planchen til venstre ses et eksempel på outputtet fra 
tvillingeværktøjet ved niveau 2. De økonomiske nøgletal og 
de nye afstandsmål er vist. Herudover er det muligt at se de 
sociale nøgletal, som ligger til grund for udvælgelsen af de 
pågældende tvillinger. De størrelsesparametre, som også 
indgår i afstandsmålet, er ikke medtaget i dette output-vin-
due, da disse er vist i niveau 1-vinduet, som brugeren kan 
vende tilbage til.

 PLANCHE 39 – TVILLINGEUDVÆGELSE OG BENCHMARK PÅ STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL

PLANCHE 39 – TVILLINGEUDVÆGELSE OG BENCHMARK PÅ STØRRELSE OG SOCIALE NØGLETAL

Eksempel: 
Odense Andelsboligforening
Nettoomkostninger til administration 
pr. lejemålsenhed  
(NOA/LE) = 2.474 kr
Antal lejemålsenheder = 5.203

Billigste tvilling: 
Fyns almennyttige boligselskab
Afstand = 0,26
NOA/LE = 1.642

Benchmark på størrelse 
og sociale nøgletal

Nærmeste tvilling: 
Boligforeningen Højstrup
Afstand = 0,21
NOA/LE = 2.030
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PLANCHE 40 – OPSUMMERING PÅ TVILLINGEMODUL

PLANCHE 40 – OPSUMMERING PÅ TVILLINGEMODUL

Sidste planche i forhold til tvillingeværktøjet opsummerer 
de muligheder, som tvillingeværktøjet skaber. Værktøjet 
muliggør udvælgelse af relevante samarbejdspartnere og 
best practice-organisationer, som har lignende størrelses-
mæssige og evt. lignende sociale forhold.

Opsummering

 • Mulighed for at identificere tvillinger.
   •  På størrelse.
   •  På størrelse og sociale faktorer.

 •  Mulighed for at benchmarke med tvillinger på over-
ordnede nøgletal.

 •  Udgangspunkt for yderligere benchmarking via 
Landsbyggefondens regnskabsdatabase.

 

•  Den enkelte boligorganisation kan på baggrund heraf 
vurdere egne omkostninger til administration relativt 
til lignende boligorganisationer.



TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD

MAJ 2008

 5. BENCHMARKING AF FORRETNINGSFØRERORGANISATIONER

MAJ 2008
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Den overordnede benchmarking af administrationsom-
kostninger har fundet sted på baggrund af Landsbygge-
fondens regnskabsdatabase. Det har i den forbindelse 
været et centralt element at få afklaret, om der kan 
påvises fordele ved skalaøkonomi (større enheder  
mindre enhedspriser) blandt boligorganisationerne 
som helhed.

I temaundersøgelsens benchmark skelnes der imidlertid 
ikke mellem forretningsføreradministrerede boligorganisa-
tioner (FF-BO) og selvstændige boligorganisationer (BO). 

Med baggrund i ovenstående har Landsbyggefonden 
derfor ønsket gennemført en særskilt analyse af, om der kan 
påvises væsentlige forskelle i niveauet for administrations-
omkostninger mellem FF-BO og BO, hvilket nærværende 
undersøgelse/præsentation har til hensigt at afdække. 

Landsbyggefonden har valgt en 
benchmarkingmodel, hvor de 
samme organisatoriske niveauer 
kan sammenlignes.

I denne benchmarking sammenlig-
nes gruppen af forretningsføreradmi-
nistrerede boligorganisationer med 
selvstændige boligorganisationer.

5. BENCHMARKING AF FORRETNINGSFØRERORGANISATIONER

PLANCHE 41 – TEMAUNDERSØGELSENS BENCHMARKING

FF-BO FF-BOFF-BO

FF

FF-BO FF-BOFF-BO

FF

FF

Afdelinger

FF FF

Faktisk administrerende 
enhed

Organisatorisk princip-
enhed (ingen adm.)

FF

FF-BO

FF-BOFF-BO

FF

FF-BO FF-BOFF-BO

FF

FF

Afdelinger

FF FF

Gruppe-benchmarking mellem
FF-BO og selvstændige BO

Temaundersøgelsen :
Benchmarking af alle boligorgani-
sationer på samme  organisatori-
ske niveau

PLANCHE 41 – TEMAUNDERSØGELSENS BENCHMARKING

FF-BO
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Analyseresultaterne på planche 42 og 43 omfatter analyser 
på såvel antal lejemålsenheder som gennemsnitlig afde-
lingsstørrelse, og viser begge, at der ikke kan påvises nogen 
væsentlig forskel de to grupper imellem. Dette illustreres 
ved, at linjerne krydser hinanden, hvorved der ikke kan 
påvises en entydig tendens, og derved ikke nogen forskel. 

Omvendt ses der dog en tendens til, at de forretningsførerad-
ministrerede boligorganisationer ikke i samme omfang hø-
ster stordriftsfordele som selvstændige boligorganisationer.

Grafen ovenfor viser en samlet ana-
lyse af FF-BO og BO.

Overordnet set kan der ikke påvises 
væsentlige forskelle mellem de to 
grupper (linierne krydser).

Der er tendens til, at det er dyrere 
for store boligorganisationer at være 
forretningsføreradministreret. 

 •  Dette kan skyldes, at de ikke på 
samme måde får  stordriftsfordele, 

da der ikke prisdifferentieres pga. 
solidaritetsprincippet.

Tilsvarende er mindre FF-BO i gen-
nemsnit billigere end selvstændige BO
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 PLANCHE 42 – BENCHMARKING IFT. TEMAUNDERSØGELSEN – LEJEMÅLSENHEDER

PLANCHE 42 – BENCHMARKING – LEJEMÅLSENHEDER 

Lejemålsenheder
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   FF-BO

   Selvst. BO

  Linear (FF-BO)

  Linear (Selvst. BO)

NOA/LE i forhold til lejemålsenheder for  
FF-BO og selvstændige BO
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PLANCHE 43 – BENCHMARKING IFT. TEMAUNDERSØGELSEN – GENNEMSNITLIG AFDELINGSSTØRRELSE

PLANCHE 43 – BENCHMARKING – GENNEMSNITLIG AFDELINGSSTØRRELSE

Grafen ovenfor viser en samlet 
analyse af FF-BO og BO.

Ingen påviselige forskelle mellem de 
to grupper (linierne krydser).

Der er igen tendens til at forret-
ningsføreradministrerede enhe-
der ikke høster stordriftsfordele 
i samme grad som selvstændige 
boligorganisationer, jf. tidligere 

bemærkninger herom. Tilsvarende 
er mindre FF-BO i gennemsnit bil-
ligere end selvstændige BO.

Gennemsnitlig afdelingsstørrelse

N
et

to
om

ko
st

ni
ng

er
 ti

l a
dm

in
is

tr
at

io
n 

pr
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E

   FF-BO

   Selvst. BO

  Linear (FF-BO)

  Linear (Selvst. BO)

FF-BO og selvstændige BO på NOA/LE i 
forhold til gns. afdelingsstørrelse
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Planche 44, 45 og 46, viser en gruppeopdelt benchmark, 
opdelt på størrelsen af de administrerede enheder, med 
henblik på at undersøge, om der evt. kan påvises forskellige 
tendenser, afhængigt af boligorganisationens størrelse. Re-
sultaterne viser dog, at dette ikke er tilfældet – tilsvarende 
resultaterne ovenfor.

Af resultaterne kan dog udledes, at der tilsyneladende er en 
positiv effekt for særligt de mindre boligorganisationer ved 
at lade sig administrere af forretningsførerenhed

 PLANCHE 44 – GRUPPE-BENCHMARKING MED LEJEMÅLSENHEDER

PLANCHE 44 – GRUPPE-BENCHMARKING MED LEJEMÅLSENHEDER

Benchmarking på gruppeniveau be-
kræfter, at der ikke kan påvises no-
gen tydelige forskelle på baggrund 
af 2003-tal fra Landsbyggefondens 
regnskabsdatabase.

De stigende og faldende tendenser 
inden for grupperne svarer til det 
observerede i temaundersøgelsens 
benchmarking-analyser.

Der er en tendens til, at FF-BO er 
billigere end selvstændige BO i 
gruppen små BO, relativt til de andre 
grupper.

Lejemålsenheder
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   Selvst. BO

   FF BO

  Linear (Selvst. BO)

  Linear (FF. BO)

NOA/LE krydset med LE for FF-BO ift. 
selvstændige BO for små boligorgani-
sationer (0–500)
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PLANCHE 45 – GRUPPE-BENCHMARKING MED LEJEMÅLSENHEDER

PLANCHE 45 – GRUPPE-BENCHMARKING MED LEJEMÅLSENHEDER

Benchmarking på gruppeniveau 
bekræfter, at der ikke kan påvises 
nogen tydelige forskelle på bag-
grund af 2003-tal fra Landsbygge-
fondens regnskabsdatabase.

De stigende og faldende tendenser 
inden for grupperne svarer til det 
observerede i temaundersøgelsens 
benchmarking-analyser.

Der er en tendens til, at FF-BO er 
billigere end BO i gruppen små 
selvstændige BO, relativt til de 
andre grupper.

Lejemålsenheder
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   Selvst. BO

   FF BO

  Linear (Selvst. BO)

  Linear (FF. BO)

NOA/LE krydset med LE for FF-BO ift. BO for 
mellemstore boligorganisationer (501 – 3000)
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Konklusionen er således klar: Der kan ikke påvises en gene-
rel forskel mellem omkostningsstrukturen for administra-
tion mellem forretningsføreradministrerede og selvstæn-
dige boligorganisationer.

Ud over ovenstående grafiske præsentation hviler denne 
konklusion endvidere på et tilfredsstillende statistisk 
grundlag bestående af 289 FF-BO og 154 BO, altså en samlet 
population på 443 enheder. Den gennemsnitlige forskel 
mellem omkostningerne udgør under 1,0 % og med en 
relativt begrænset varians.

Sammenfattende kan det således konkluderes, at der ikke 
består nogen væsentlig forskel i niveauet for administra-
tionshonorarer mellem de forskellige typer af admini-
strerede organisationer. Ligeledes gælder det for såvel 
FF-BO som for BO, at der kan påvises stordriftsfordele. Med 
baggrund heri kan det således lægges til grund, at den 
samlede undersøgelses resultater kan gøres gældende for 
begge typer af administrerede organisationer, herunder at 
tvillingeværktøjets resultater udgør et relevant grundlag for 
begge typer af organisationer. 

 PLANCHE 46 – GRUPPE-BENCHMARKING MED LEJEMÅLSENHEDER

Benchmarking på gruppeniveau be-
kræfter, at der ikke kan påvises no-
gen tydelige forskelle på baggrund 
af 2003-tal fra Landsbyggefondens 
regnskabsdatabase.

De stigende og faldende tendenser 
inden for grupperne svarer til det 
observerede i temaundersøgelsens 
benchmarking-analyser.

Der er en tendens til, at FF-BO er 
billigere end BO i gruppen små 
selvstændige BO, relativt til de andre 
grupper.

PLANCHE 46 – GRUPPE-BENCHMARKING MED LEJEMÅLSENHEDER
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store boligorganisationer (3001+)
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PLANCHE 47 – OPSAMLING OG KONKLUSION

Opsamling

 •  På grundlag af det foreliggende datamateriale fra 
regnskabsdatabasen fra 2003 kan der ikke påvises 
en generel forskel i niveauet for nettoomkostninger 
til administration pr. lejemålsenhed mellem forret-
ningsføreradministrerede enheder og ikke FF-admi-
nistrerede boligorganisationer.

 •  Det gælder både på overordnet niveau og inden for 
de anvendte størrelsesgrupperingerne.

 •  Der er en tendens til, at FF-administrerede enheder 
ikke i samme omfang som selvstændige boligor-
ganisationer opnår stordriftsfordele som følge af 
ekstern størrelse (antal lejemålsenheder) og intern 
størrelse (gennemsnitlig afdelingsstørrelse).

 •  Dette kan være et udslag af, at der efter solidaritets-
princippet ikke gives rabat til store boligorganisatio-
ner, som er forretningsføreradministreret.

 •  Til gengæld synes der at være en tendens til, at de 
små boligorganisationer oppebærer en del af denne 
manglende stordriftsfordel for de mellemstore/store 
boligorganisationer.

PLANCHE 47 – OPSAMLING OG KONKLUSION
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Denne del af  rapporten er en kommenteret planche-
præsentation for fase 2 i projektet “Temaundersøgelse 
om benchmarking af administrationsforhold mv. del 2”. 

På planchen til højre ses det samlede projektforløb for 
benchmarking-projektet, hvor fase 2 vedr. den detaljerede 
benchmarking er markeret med grøn kasse.

I forbindelse med projektets fase 2 er der gennemført 
forskellige aktiviteter i relation til den detaljerede benchmar-
king. Disse aktiviteter vil der blive redegjort for i denne del af 
rapporten, der omhandler følgende dele:

 • Kapitel 7:  Dataindsamling og metode

 • Kapitel 8: Datarensning

 • Kapitel 9:  Detaljeret benchmarking

 • Kapitel 10:  Brugerundersøgelsen

 • Kapitel 11: Supplerende benchmarking-analyse

Sidstnævnte er en analyse, der ekstraordinært blev 
igangsat, grundet forholdsvis store udsving i den først 
gennemførte detaljerede benchmarking. Den supplerende 
analyse skulle således ved hjælp af en anderledes tilgang til 
benchmarkingen skabe en højere kvalitet af datamaterialet 
og dermed et bedre grundlag for sammenligning. 

Indeværende del af rapporten vil primært redegøre for 
resultater og konklusioner fra fase 2, men vil ligeledes ind-
drage aspekter fra fremgangsmåden, hvor dette er relevant. 

Fremgangsmåden i analyserne er endvidere behandlet i 
”Kogebog til detaljeret benchmarking i den almene bolig-
sektor”, som er en del af projektets tredje fase.

6. INDLEDNING OG BAGGRUND

PLANCHE 48

PLANCHE 48 – PROJEKTFORLØB OG INDHOLD

Parallel fase 4 : Løbende information og formidling

 •  Rekruttering af deltagere
 •  Informationsfolder
 •  Nyhedsbreve
 •  Seminar

Fase 1 :
 •  Overordnet benchmarking
 •  Formel projektstart
 •  Gennemgang af data
 •  Analyse af sammen-

lignelighedspunkter
 •  Løsningsmodel for sam-

menlignelighedsproblem
 •  Eksplorative interview 

med boligselskaber
 •  Metode til valg af tvillinge-

organisationer
 •  Udvikling af benchmark-

ingværktøj
 •  Gennemførelse af overord-

net benchmarking
 •  Dokumentation

Fase 2 :
 •  Detaljeret benchmarking
 •  Vudering af data
 •  Fastlæggelse af fokus
 •  Gennemførelse af bench-

marking mht. datarensning
 •  Udvikling af metode til 

detaljeret benchmarking
 •  Besøg hos boligorgani- 

sationer
 •  Gennemførelse af detal-

jeret benchmarking og 
brugerundersøgelse

 •  Dokumentation

Fase 3 :
 •  Metoder og værktøj til 

senere brug
 •  Erfaringsopsamling fra 

fase 1 og 2
 •  Erfaringsopsamling fra  

evt. lignende projekter
 •  Supplerende metode-

udvikling
 •  Kogebog til overordnet 

benchmarking
 •  Kogebog til detaljeret 

benchmarking
 •  Endelig afrapportering 

til styre/følgegruppe og 
bestyrelse
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Den detaljerede benchmarking-undersøgelse har 
baseret sig på regnskabsdata fra de deltagende bolig-
organisationer.

Der er suppleret med data fra en brugerundersøgelse. Me-
todemæssigt har undersøgelsen baseret sig på følgende:

 •  Interview med deltagerne for at få defineret og kortlagt 
området for benchmarkingen.

 •  Udarbejdelse af opgørelsesmetode.

 •  Indrapportering fra boligorganisationerne i forhold til 
omkostningsfordeling.

Den detaljerede benchmarking-undersøgelse har været 
fokuseret på at afholde interview og indhente data på et så-
dant niveau, at det er nødvendigt at ”dykke ned” i bolig- og 
forretningsførerorganisationernes egne tal. 

Datarensede regnskaber er et udtryk for regnskaber, som 
har gennemgået en datarensning, hvilket konkret betyder, 
at regnskaberne er korrigeret for afvigende poster i forhold 
til nogle på forhånd fastlagte kriterier, fx at ekstraordinære 
omkostninger er omklassificeret til ordinære omkostninger, 
at driftsmidler afskrives over en på forhånd fastlagt levetid 
mv. Formålet med dette er at sikre, at regnskaberne for de 
deltagende boligorganisationer er opstillet efter helt ens 
principper, elimineret for subjektive skøn, politiske motiver 
og forskelle i konteringspraksis i øvrigt.

PLANCHE 49  – DATAINDSAMLING OG METODE

Dataindsamling

Der er gennemført interview med 19 boligorganisationer.

 •  Typiske deltagere i interviewene var forretningsførere, 
økonomiansvarlige og i visse tilfælde inspektører.

 •  Gennemgang og justeringer af ”datarensede” regn-
skaber .

 •  Gennemgang af særligt fokusområde: til- og fra-
flytning.

 • Vejledning til skemaudfyldelse for til- og fraflytning.

 •  Kort status på projektet – brugerundersøgelse og 
det videre forløb.

Boligorganisationer har udfyldt og fremsendt skemaer 
(regneark).

Dataindsamling og -behandling

 •  Brugerundersøgelse gennemført til afdækning af 
kvalitetsdimension.

 •  Excel-model til benchmarking af til- og fraflytninger 
udarbejdet.

 • Regnskabsnøgletal datarenses.
   •  Yderligere regnskaber fra forretningsførere 

datarenses.

PLANCHE 49  – DATAINDSAMLING OG METODE

7. DATAINDSAMLING OG METODE
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Benchmarking-området ”administration af (til-) og fraflyt-
ning” er valgt som udgangspunkt for den detaljerede bench-
marking. Dette område er valgt bl.a. af følgende årsager:

 •  Der er tale om et forvaltningsområde, som er relativt 
ressourcetungt.

 •  Der er en forventning om, at opgaven er relativt veldefi-
neret.

 •  Der er en forventning om, at visse baggrundsfaktorer 
kan have betydning for organisationernes samlede 
administrationsomkostninger.

 •  Der er en forventning om, at organiseringen af forvalt-
ningsområderne er meget forskellig organisationerne 
imellem, og der derfor er grobund for benchmarking.

Fordele og ulemper ved valget af ”(til-) og fraflytning” som 
benchmarking-område kan ses til venstre.

Som fokus for benchmarkingen er den kritiske succesfaktor 
(faktor til mål i projektet) til den detaljerede benchmarking 
fundet gennem forudgående dialog med boligorganisatio-
nerne i forbindelse med interview og fokusgrupper.

På baggrund af disse analyser er nøgletallet administrations-
omkostninger per fraflytning vurderet til at være en væsent-
lig succesfaktor for hensigtsmæssig drift.

Fordele Ulemper

Opgaver er meget veldefinerede. Der er i praksis stor forskel på, hvor mange af de 
tilknyttede opgaver der varetages inden for for-
valtningsområdet, og hvor mange opgaver der 
varetages i regi af andre forvaltningsområder/ af 
afdelingernes ansatte.

Er antageligt det forvaltningsområde, der  
optager flest personaleressourcer.

Ikke stor mulighed for selv at påvirke opgavernes 
omfang (mængdemæssigt), da faste ressourcer 
kan benchmarking variere i takt hermed.

Gode muligheder for måling af den interne  
produktivitet, baseret på antal fraflytninger 
(et i forvejen anvendt nøgletal).

PLANCHE 50 – HVORFOR TIL- OG FRAFLYTNINGER ?

 PLANCHE 50 – HVORFOR TIL- OG FRAFLYTNINGER ?

Boligorganisationerne giver selv ud-
tryk for, at dette forvaltningsområde, 
herunder forskellen i de eksterne 

omstændigheder der styrer 
ressourcetrækket på området, 
kan have væsentlig betydning 

ved benchmarking mellem bolig-
organisationer.

Til- og fraflytninger
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8.1 Indledning og struktur
Som et delelement i den detaljerede benchmarking har 
Landsbyggefonden ønsket at få foretaget en detaljeret 
datarensning af de deltagende boligorganisationers 
regnskabsmateriale. 

Denne delundersøgelse har bl.a. til formål at få afdækket 
betydningen af eventuelle forskelle i konteringspraksis og 
regnskabsmæssige skøn, da netop dette forhold i forbin-
delse med ”Temaundersøgelse om administrationsforhold 
mv. 1. del” blev anført som værende et problem i forhold til 
anvendelse af regnskabsdatabasens oplysninger til brug for 
benchmarking. Det indgår herefter som en del af undersø-
gelsen, at der med baggrund i de datarensede tal skal ske 
en benchmarking af administrationsomkostningerne (i det 
følgende benævnt kostægte administrationsbidrag) for de 
deltagende organisationer, med henblik på at vurdere den 
reelle betydning af effekten af en sådan datarensning.

For så vidt angår den yderligere datarensning, gælder det, 
at denne opgave alene har bestået i at opgøre de kostægte 
administrationsbidrag for de involverede forretningsføreror-
ganisationer. Der er således for denne yderligere datarens-
ning sket en opgørelse af administrationsbidraget ud fra en  
„koncern-tankegang“, således at de i undersøgelsen involve-
rede forretningsførerorganisationer er blevet belastet med 
de underliggende organisationers administrationsomkost-
ninger (ekskl. honorar til forretningsfører), hvorved der på 
forretningsførerniveau kan ske en reel sammenligning af 
administrationsomkostningerne med de boligorganisatio-
ner, som har egen administration. 

For denne yderligere datarensning gælder det dog, at de 
underliggende boligorganisationers regnskaber ikke i øvrigt 

er blevet særskilt datarenset, men at dette alene er sket på 
forretningsførerniveau. Dette vurderes dog uden betydning, 
eftersom de underliggende boligorganisationers omkost-
ninger (ekskl. honorar til forretningsfører) primært består af 
omkostninger til revision og bestyrelseshonorar.

Proceduren for gennemførelsen af datarensningen har 
bestået i, at de deltagende boligorganisationer har udfyldt 
et regnskabsskema, der ud over regnskabstallene tillige 
indeholdt en række supplerende spørgsmål til de enkelte 
regnskabsposter.

Det udfyldte regnskabsskema blev kvalitetssikret ved 
en afstemning til oplysningerne i Landsbyggefondens 

regnskabsdatabase. De supplerende oplysninger er alle ble-
vet manuelt kontrolleret med henblik på at afklare, om de 
enkelte supplerende oplysninger gav anledning til en kor-
rektion, og hvor stor denne korrektion i så fald skulle være. 

Procedure

Oprindelig datarensning

 • Indhentning af data samt supplerende oplysninger

 •  Opfølgning på indsamlede data ved gennemførelse 
af interview

 • Databehandling af modtagne data
   •  Afstemning af modtagne data med andet 

modtaget materiale/ Landsbyggefondens 
regnskabsdatabase

   • Datarensning

Yderligere datarensning af FF-administre-
rede boligorganisationer

 •  Indhentning af data fra Landsbyggefondens regn-
skabsdatabase

 •  Databehandling sideløbende med den ”oprindelige 
datarensning”

PLANCHE 51 – PROCEDURE  FOR DATARENSNINGEN

8. DATARENSNING AF ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

PLANCHE 51 – PROCEDURE  FOR DATARENSNINGEN
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Resultaterne af den enkelte boligorganisations korrektio-
ner (datarensningen) blev gennemgået med boligorgani-
sationerne på et møde.

Da man fra Landsbyggefondens side ønskede at kunne 
sammenligne de to typer – boligorganisationer og for-
retningsførerorganisationer – med hinanden, var det 
nødvendigt tillige at inddrage et ekstra element for 
forretningsførerorganisationerne i form af de administra-
tionsomkostninger, der alene belaster de underliggende 
boligorganisationer (ekskl. administrationsbidrag til for-
retningsførerorganisationen).

Datagrundlaget

19 organisationer har deltaget i under- 
søgelsen

 • 13 boligorganisationer.

 • 6 FF-organisationer (med 149 underliggende BO).

1 FF-organisation har ikke meldt tilbage

 •  Data er dog medtaget, men er alene korrigeret for 
underliggende BO-omkostninger samt ”standard- 
periodisering” vedr. byggesagshonorarer.

Data for de 149 underliggende BO er 
fremskaffet fra Landsbyggefondens  
regnskabsdatabase

 •  For enkelte har der manglet data for et eller begge af 
de i undersøgelsen omfattede regnskabsår.

   •  I sådanne situationer er anvendt det forud for 
undersøgelsen senest tilgængelige datasæt, der 
efterfølgende er korrigeret med +3,5% p.a. 

PLANCHE 52 – DATAGRUNDLAGET

 PLANCHE 52 – DATAGRUNDLAGET
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Strukturelt er datarensningen rapporteringsmæssigt opdelt 
i tre typer af korrektioner:

 1. Konteringspraksis

 2. Regnskabsmæssige skøn

 3.  Forretningsførerorganisationers omkostninger i regi af 
underliggende boligorganisationer.

Datarensningens formål

At datarense eksisterende officielle regnskabstal, 
således at der sikres et ensartet sæt regnskabsdata til 
analyseformål

Datarensningen (korrektionerne) opdeles 
i følgende dele :

 • Konteringspraksis

 • Regnskabsmæssige skøn

 •  FF-organisationers omkostninger i regi af underlig-
gende BO

Datarensningen tager IKKE højde for:

 • Mængden (kvantiteten) af de ydelser, der leveres

 •  Kvaliteten af de ydelser, der leveres, herunder om 
BO/FF kan tilbyde særlige specialydelser/har sær-
lige specialkompetencer

   •  Dette forhold er anført som supplerende oplys-
ning fra flere af de deltagende organisationer

PLANCHE 53 – DATARENSNINGENS FORMÅL

PLANCHE 53 – DATARENSNINGENS FORMÅL
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8.2 Resultater

Ovenstående data illustrerer betydningen af såvel den 
oprindelige datarensning som den yderligere datarens-
ning. Tallene er vist både i hele kroner (øverste halvdel) og 
i relative procenter (nederste tal). Som det således fremgår 
heraf udgør fx. boligorganisationernes oprindelige netto-
administrationsomkostninger DKK 2.386, som herefter skal 
reguleres for DKK -35 vedr. konteringspraksis, og DKK +89 
vedr. regnskabsmæssige skøn, således at de datarensede 
nettoadministrationsomkostninger udgør DKK 2.440 for 
denne gruppe, svarende til at datarensningen har forhøjet 
nettoadministrationsomkostningerne med i alt 2,24% jf. den 
nederste del af grafen. På tilsvarende vis kan tallene opgø-
res for forretningsførerenhederne og som et gennemsnit for 
alle. Vedr. forretningsførerenhederne gælder der endvidere, 
at der vil være et tillæg for administrationsomkostninger 
i underliggende organisationer, hvilket jf. planchen kan 
opgøres til 12,95%.

PLANCHE 54 – RESULTATER AF DATARENSNINGEN

 PLANCHE 54 – RESULTATER AF DATARENSNINGEN

Resultater af datarensningen

Vægtet gennemsnit Alle BO FF

Datarenset NOA (nominelt i kr.)    

Oprindelige data 2.482 2.386 2.510

Tillæg for FF-adm. organisationer 251 0 325

 2.733 2.386 2.835

Korrektioner vedr. konteringspraksis 6 -35 18

Korrektioner vedr. regnskabsmæssige skøn 62 89 54

I alt i kr. 2.801 2.440 2.907

Datarenset NOA (relativt)    

Oprindelige data 100,00% 100,00% 100,00%

Tillæg for FF-adm. organisationer 10,13% 0,00% 12,95%

 110,13% 100,00% 112,95%

Korrektioner vedr. konteringspraksis 0,25% -1,47% 0,73%

Korrektioner vedr. regnskabsmæssige skøn 2,50% 3,71% 2,16%

I alt 112,88% 102,24% 115,84%
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Som det kan ses af grafen til højre, er det af væsentlig 
betydning for benchmarkingen (særligt når der foretages 
benchmarking mellem boligorganisationer og forretnings-
førerorganisationer), at der foretages datarensning.

Som det endvidere fremgår af analysen ovenfor, ses der 
endvidere en tendens til ”omvendt skalaøkonomi”, når der 
sker datarensning. 
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D
KK

Kostægte administrationsbidrag, alle

Antal lejemålsenheder, alle
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Til venstre findes en oversigt over de samlede resultater for 
de enkelte deltagende boligorganisationer. Heraf fremgår 
det klart, at en umiddelbar sammenligning mellem de 
pågældende boligorganisationer (udtrykt ved den blå del 
af søjlen  data, som findes i regnskabsdatabasen) særligt 
for visse boligorganisationers vedkommende giver et noget 
andet billede, end en mere detaljeret (datarenset) sammen-
ligning (udtrykt ved den samlede søjle).
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D
KK

Administrationsbidragets bestanddele, alle (relativt)
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Som det fremgår af grafen til højre, kan datarensning have 
væsentlig betydning, hvis to boligorganisationer vælger 
at benchmarke sine administrationsomkostninger med 
hinanden.

Som det endvidere fremgår ovenfor, er det væsentligt, 
at der foretages korrektioner, såfremt der foretages 
benchmarking med forretningsførerorganisationer.

Vælger en boligorganisation imidlertid at benchmarke sig 
mod et gennemsnit af en række boligorganisationer og 
forretningsførerorganisationer, vil det alene være relevant at 
justere for forretningsførerorganisationernes omkostninger 
i underliggende organisationer. Dette eftersom de øvrige 
korrektioner relateret til datarensningen, reelt er så små, at 
de kan betragtes som værende ubetydelige. Dette illustre-
res dels ved søjlen for det vægtede gennemsnit for de delta-
gende organisationer (3. yderste fra højre), hvor det kan ses 
at søjlen næsten udelukkende består af elementerne fra de 
oprindelige data samt tillæg for FF-adm. enheder. Dette kan 
endvidere underbygges ved planche nr. 54, hvor det tillige 
fremgår, at korrektioner relateret til datarensningen på et 
samlet gennemsnit, begrænser sig til 2,75%.
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Administrationsbidragets bestanddele, alle (relativt)
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 8.3 Typer af korrektioner
PLANCHE 58 – KOMMENTARER TIL RESULTATERNE AF DATARENSNINGEN

Kommentarer

Primære årsager til korrektioner til regn-
skabspraksis

 •  Synsopgaven varetages af synsinspektører, ansat i BO 
(-korrektion).

   • Typisk forekommende i mindre/mellemstore BO.
   •  Ikke forekommende i FF (antageligt grundet 

størrelse og decentral struktur).

 •  Omkostninger til ekstern udarbejdelse af DV-plan 
fordeles direkte på afdelingerne (+korrektion).

   

 •  Typisk forekommende i mindre boligorganisationer 
uden teknisk ekspertise.

 •  Omkostninger til Betalingsservice konteres direkte på 
afdelingerne (+korrektion).

   • Typisk forekommende hos FF.
   •  Rationalet bag denne måde at kontere på virker 

ikke logisk, da anvendelsen af BS – alt andet lige 
– letter administrationen. 

 •  Ingen væsentlige korrektioner vedr. posteringer på 
egenkapitalen.

 PLANCHE 58 – KOMMENTARER TIL RESULTATERNE AF DATARENSNINGEN
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Kommentarer

Primære årsager til korrektioner til  
regnskabsmæssige skøn

1.  Kontering af ordinære (men typisk aperiodiske) poster 
som ekstraordinære (+korrektion)

 • Mange forskellige varianter heraf

 •  Ofte har en organisation enten ingen (væsentlige) 
eller relativt mange poster vedr. denne type kor-
rektion

2.  Kontering af anlægsinvesteringer som driftsudgifter 
(straksafskrivning) i regnskabsår med ”luft” til dette 
(+/- korrektion)

3.  Periodisering af byggesagshonorarer (+/- korrektion)

 • Den væsentligste korrektion 

 •  Indregnes standardiseret som gennemsnit for 
seneste 5 år

   •  Mindsker udsving væsentligt, men er næppe 
helt korrekt

   •  Kan alligevel give store udsving, særligt ved 
flerårige analyser

PLANCHE 59 – KOMMENTARER TIL RESULTATERNE AF DATARENSNINGEN

PLANCHE 59 – KOMMENTARER TIL RESULTATERNE AF DATARENSNINGEN
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Kommentarer

Korrektion af FF-adm. BOs omkostninger

 •  Medtager BOs omkostninger, tilsvarende dem som 
indgår for øvrige deltagende BO/FF.

 • Tilbagefører FFs administrationsbidrag for ”egne” BO.

 

 • Medtager ekstraordinære poster (netto) for BO.
   •  Der er ikke foretaget selvstændig vurdering af 

indholdet af disse.
   •  Forholdet medfører ikke nogen væsentlig korrektion.

 PLANCHE 60 – KOMMENTARER TIL RESULTATERNE AF DATARENSNINGEN

PLANCHE 60 – KOMMENTARER TIL RESULTATERNE AF DATARENSNINGEN
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8.4 Sammenfatning

Sammenfatning

Datarensning kan have stor effekt på den enkelte bolig-
organisations regnskabstal.

Datarensning kan have stor betydning, hvis man foreta-
ger benchmarking to boligorganisationer imellem.

Datarensning har stor effekt, hvis der foretages bench-
marking mellem boligorganisationer og forretningsfø-
rerorganisationer.

Datarensning er næsten uden betydning, hvis følgende 
forudsætninger er til stede:

 • Boligorganisationens egne tal er ”korrekt” opgjort.

 •  Der foretages benchmarking med andre boligorga-
nisationer.

 

•  Der foretages benchmarking med en population af 
boligorganisationer (min. 10).

Primære kilder til datarensning:

 •  FF-organisationer (omkostninger i underliggende 
boligorganisationer) (+).

 •  Synsinspektører ansat i boligorganisationen, som 
udfører afdelingens arbejde (-).

 •  Omkostninger til Betalingsservice konteres direkte i 
afdelingen (+).

 • Periodisering af byggesagshonorarer (+/-).

 •  Kontering af aperiodiske omkostninger som ekstra-
ordinære (+).

PLANCHE 61 – SAMMENFATNING

PLANCHE 61 – SAMMENFATNING
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 9. DETALJERET BENCHMARKING
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Formålet med den detaljerede benchmarking er at 
komme et detaljeringsniveau længere ned i forhold 
til den overordnede benchmarking, dvs. få opgjort 
omkostningerne i forbindelse med et enkelt administra-
tionsområde og yderligere nedbrudt på delprocesser til 
sammenligning mellem organisationer. 

Mål

 •  Benchmarking på et detaljeringsniveau ud over 
regnskabsdatabasen.

 •  Omkostningsægte opgørelse af ressourceforbrug 
for til-/fraflytninger.

 •  Inddragelse af kvalitetsdimension.  
(Brugertilfredshedsundersøgelse)

 • Best practice-kendetegn.

Valg af metode 

 • Interview frem for registreringer over 1⁄2  – 1 år.

 

 • Resultat-benchmarking frem for proces-benchmark.
 
 •  Brug af generelt anvendelige/overordnede proces-

definitioner til opgørelsen.

 • Excel-model til benchmarking-analyser.

PLANCHE 62 – MÅL OG METODE

PLANCHE 62 – MÅL OG METODE

9. DETALJERET BENCHMARKING



SIDE 81 I 153

På baggrund af indledende interview i boligorganisatio-
nerne udarbejdede konsulenterne et skema til belysning 
af delprocesser i håndteringen af en fraflyttersag. Dette 
med det formål, at boligorganisationerne i dette skema 
skulle registrere dels det samlede ressourceforbrug i form 
af mandår, dels omkostningen i kroner ud for hver af 
delprocesserne. Skemaet til indrapportering fremgår af 
planchen til venstre.

Efterfølgende blev der afholdt opklarende møder med 
boligorganisationerne.

I benchmarkingen af ”administration af til- og fraflytninger” 
deltog i alt 19 bolig- og forretningsførerorganisationer, 
hvoraf 16 har afleveret svar.

16 deltagende boligorganisationer 
har fremsendt oplysninger

 •  Tre selskaber har meldt fra

 •  Statistisk set er det mindre væsentligt, om der er 
16 eller 19 organisationer – dog vil problemer med 
datavaliditet også gøre sig gældende for muligheden 
for at generalisere på baggrund af analysen

 PLANCHE 63 – DATASTRUKTUR – ØKONOMISKE NØGLETAL

PLANCHE 63 – DATASTRUKTUR – ØKONOMISKE NØGLETAL

Datastruktur med metode til opgørelse :

Forretningsgange vedr. fraflytninger

Anslået tidsforbrug
Hvor er de personer 
ansat, som udfører 

de enkelte opgaver ?

DKK Mand-mdr.
Adm. 
enh.

Bo Afd.

A Modtagelse af opsigelse

1 Indkaldelse til fraflyttersyn

2 Gennemførelse af fraflyttersyn

3 Kontakt til håndværkere :

3.1 – indhentning af prisoplysning

3.2 – rekvirering af assistance/udstedelse af rekvisition

4 Udarbejdelse og fremsendelse af prisoplysninger til fraflytter

5 Modtagelse/godkendelse af fakturaer fra håndværkere

B Bogføring og betaling af fakturaer

6 Udarbejdelse og udsendelse af fraflytterregning

7 Håndtering af opgaver

C Rykkerprocedure

8 Øvrige opgaver, ej direkte relateret til fraflytning:

8.1 – tilflyttersyn

8.2 – løbende administration af B-ordning
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9.1 Analysens kvalitet

Selvom boligorganisationerne blev inddraget i at udpege 
det valgte område og definere de generelt anvendelige 
delprocesser og trods en efterfølgende omhyggelig gen-
nemgang af processen med deltagerne, har de modtagne 
data efter den videre bearbejdning desværre vist sig ikke at 
være så valide, som først antaget.

Datakvalitet og validitet

Validiteten af de modtagne data varierer

 •  Til trods for 1) en fælles referenceramme og 2) 
interview med vejledning i udfyldelse af spørge-
skema til opgørelse af omkostninger 3) opfølgende 
vejledning pr. telefon, er der store udsving i det 
modtagne data.

 •  Dette medvirker til, at en omkostningsægte opgø-
relse af ressourceforbruget i de enkelte organisatio-
ner skal tages med forbehold.

Dataproblemstillinger skyldes fx :

 •  Forskellige opgørelsesmetoder – ofte baseret på skøn.

 •  Variation i procestilgang – herunder forskellig opde-
ling af aktiviteterne i processerne.

 

 •  Forskellig organisering – herunder tilrettelæggelse/
udførelse af aktiviteterne.

 • Forskelligt ambitionsniveau blandt deltagere.

PLANCHE 64 – DATAKVALITET OG VALIDITET

PLANCHE 64 – DATAKVALITET OG VALIDITET
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Til venstre illustreres problemstillingen ved et diagram over 
til-/fraflytningsområdets andel af det totale nettoadmini-
strationsbidrag. Dette indikerer, at der forekommer forskelle 
i opgørelsesmetoderne. 
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PLANCHE 65 – ILLUSTRATION AF DATAPROBLEM I FORHOLD TIL FORSKELLIGHED I OPGØRELSER

Grafen viser boligorganisationernes 
opgjorte totale omkostning til områ-
det  til-/fraflytninger, relativt til årets 
totale nettoadministrations-bidrag.

Det ses, at der er store udsving 
mellem, hvor stor en andel af 
de opgjorte omkostninger til 
forvaltningsområdet udgør.

Dette kan tages som en indikation 
på problemer med datavaliditeten. 

 PLANCHE 65 – ILLUSTRATION AF DATAPROBLEM I FORHOLD TIL FORSKELLIGHED I OPGØRELSER

Opgjorte omk. som andel af nettodriftsadministration
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Den store forskel i omkostningerne, der varierer fra den 
billigste på kr. 567 til den dyreste på kr. 1.650, medfører 
usikkerhed om datavaliditeten.

Dette tyder på, at der for de deltagende boligorganisatio-
ner har været forskelle i, hvordan omkostninger er opgjort, 
og hvilke man har indregnet som værende en del, der kan 
henføres til til-/fraflytninger.  

Grundet de store udsving, har det ikke været muligt me-
ningsfuldt at nedbryde omkostningerne på delprocesser, 
hvorfor opgørelsen i denne analyse kun sker som samlede 
omkostninger per fraflytning.

De deltagende boligorganisationer har efterfølgende haft 
mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten. 
I den forbindelse er det blevet fremført, at sammenhængen 
mellem opgørelsen over til-/fraflytningsområdets andel i % 
af nettoadministrationsbidraget på planche 65, opgørelsen 
af de gennemsnitlige omkostninger pr. fraflytning på plan-
che 66 og så administrationsbidragets virkelige størrelse, 
ikke svarer til de reelle tal. 

I forlængelse heraf kan følgende oplyses: 

Grafen på planche 65 er et udtryk for hvor stor en andel (pro-
centuelt) af de samlede administrationsomkostninger i den 
enkelte boligorganisation, der kunne henføres til administrati-
onen af fraflytninger. Ved denne opgørelse skelnes der således 
ikke til, om den enkelte boligorganisation har relativt mange 
eller relativt få fraflytninger. Grafens eneste formål er derfor at 
belyse, om der ved undersøgelsen kunne konstateres meget 
store forskelle mellem de forskellige boligorganisationer. 
Tilsvarende gælder det for tabellen på planche 66. Denne 
tabel illustrerer hvor mange administrationsomkostninger der 

Gennemsnitlige omkostninger pr. 
fraflytning måler enhedsressource-
forbruget for de enkelte boligorga-
nisationer og er derfor et relevant 
mål for benchmarking.

Det er kun valgt at fokusere på 
de samlede omkostninger pr. 
fraflytning pga. af problemer med 
datavaliditeten.

 •  Dette øger validiteten, da 
problemstillinger i forhold til 
boligorganisationernes interne 
processer og organisering for-
mindskes.

Målet for benchmarkingen er at 
identificere bagvedliggende årsa-
ger og forklaringer på udsving.

PLANCHE 66 – VALG AF KRITISK SUCCESFAKTOR: GENNEMSNITLIGE OMK. PR. FRAFLYTNING

Boligorganisation Gennemsnitlige omkost-
ninger pr. til-/fraflytning

Arbejdernes Boligforening Esbjerg 567 kr.

Bygge- og Boligforeningen af 1938 588 kr.

Haderslev Andels Boligforening 605 kr.

Arbejdernes Andelsboligforening Skive 718 kr.

Tilst Boligadministration a.m.b.a. 804 kr.

Odense Andelsboligforening 855 kr.

AKB s.m.b.a. 891 kr.

Boligselskabet Fruehøjgaard 897 kr.

KAB Bygge- og Boligadministration 900 kr.

Boligselskabet Sct. Jørgen 974 kr.

Boligforeningen Lolland 1.026 kr.

Boligkontoret Danmark 1.065 kr.

Boligforeningen Kristiansdal 1.162 kr.

Fællesadministrationen 3B 1.258 kr.

Helsingør Boligselskab 1.393 kr.

Ungdomsbo 1.650 kr.

PLANCHE 66 – VALG AF KRITISK SUCCESFAKTOR: GENNEMSNITLIGE OMK. PR. FRAFLYTNING
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har været afholdt i forbindelse med en fraflytning, beregnet 
som de samlede omkostninger til fraflytninger jf. ovenstående 
opgørelse divideret med antallet af fraflytninger for de enkelte 
boligorganisationer. 

De opgjorte omkostninger og enhedspriser relaterer sig 
alene til administrationen af fraflytninger og de tilknyttede 
antal enheder, der er fraflyttet i det pågældende år. Disse tal 
har således ikke nogen sammenhæng over til enhedspriser 
for administration i øvrigt, da sådanne priser jo er opgjort 
på det samlede antal lejemål i en boligorganisation og ikke 
alene et uddrag, som det her har været tilfældet (med antal 
fraflyttede lejemål). Det skal dog supplerende anføres, at 
undersøgelsens resultater efterfølgende blev vurderet som 
værende mindre valide, hvilket afstedkom den ”supplerende 
benchmarking-analyse”. 

9.2 Benchmarking-analysen
Benchmarking-analysen bygger på en undersøgelse af 
en række parametres indflydelse på de gennemsnitlige 
omkostninger per til-/fraflytning. En oversigt over de 
undersøgte parametre fremgår af planchen til venstre. 
Efterfølgende gennemgås analysen for hver af de enkelte 
parametres indflydelse på omkostningerne.

Det skal understreges, at analysen udelukkende omhandler 
de 16 deltagende boligorganisationer. Årsagssammenhæn-
gene og konklusionerne gælder således kun i benchmarkin-
gen de 16 boligorganisationer imellem.

PLANCHE 67 – PARAMETRE I DEN DETALJEREDE BENCHMARK

 PLANCHE 67 – PARAMETRE I DEN DETALJEREDE BENCHMARK

Boligmassens
struktur

(Boligtyper)

Bruger-
tilfredshed

Klagefrekvens
Antallet af 

fraflytninger

Fraflytnings-
kvotient

A og B
 ordninger

Omkostning pr. 
til-/fraflytning
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Analysen af, hvorvidt forskellige boligtyper har betydning 
for de gennemsnitlige omkostninger, vises til højre. Der 
ses en klar tendens til, at en høj andel af ungdomsboliger 
medfører højere gennemsnitlige omkostninger, mens en 
høj andel af familieboliger medfører lavere gennemsnitlige 
omkostninger. Andelen af ældreboliger ses ikke at have 
nævneværdig effekt.
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Familiebolig :

Negativ sammenhæng mellem 
andel af familieboliger og gennem-
snitlige omkostninger.

Positiv sammenhæng mellem andel 
af ungdomsboliger og gennemsnit-
lige omkostninger.

Svag negativ sammenhæng mellem 
andel af ældreboliger og gennem-
snitlige omkostninger.

PLANCHE 68 –SAMMENHÆNG MELLEM BOLIGTYPE OG OMKOSTNINGER

PLANCHE 68 – SAMMENHÆNG MELLEM BOLIGTYPE OG OMKOSTNINGER

Andel af fraflytninger der er fra familieboliger

Familieboligandelens effekt på gns. omk.
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PLANCHE 69 – SAMMENHÆNG MELLEM BOLIGTYPE OG OMKOSTNINGER

 PLANCHE 69 – SAMMENHÆNG MELLEM BOLIGTYPE OG OMKOSTNINGER

Ungdomsbolig :

Negativ sammenhæng mellem 
andel af familieboliger og gennem-
snitlige omkostninger.

Positiv sammenhæng mellem andel 
af ungdomsboliger og gennemsnit-
lige omkostninger.

Svag negativ sammenhæng mellem 
andel af ældreboliger og gennem-
snitlige omkostninger.

Andel af fraflytninger der er fra ungdomsboliger

Ungdomsboligandelens effekt på gns. omk.
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PLANCHE 70 – SAMMENHÆNG MELLEM BOLIGTYPE OG OMKOSTNINGER

PLANCHE 70 – SAMMENHÆNG MELLEM BOLIGTYPE OG OMKOSTNINGER

Ældrebolig :

Negativ sammenhæng mellem 
andel af familieboliger og gennem-
snitlige omkostninger.

Positiv sammenhæng mellem andel 
af ungdomsboliger og gennemsnit-
lige omkostninger.

Svag negativ sammenhæng mellem 
andel af ældreboliger og gennem-
snitlige omkostninger.

Andel af fraflytninger der er fra ældreboliger
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Ældreboligandelens effekt på gns. omk.
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Sammenhæng mellem boligtype 
og omkostninger

Konklusion

Gennemsnitlige administrationsomkostninger ved 
fraflytninger er større ved ungdomsboliger end ved 
familieboliger.

 •  Flere familieboliger  mindre omkostninger.

 •  Flere ungdomsboliger  større omkostninger.

Potentielle årsager 

Unge lejere slider mere på boliger, bl.a. fordi de har min-
dre ejerskabsfølelse til boligen end familier.

 

 
•  Familier bor længere i en given bolig
      mindre vedligeholdelsesandel betalt af lejer 

ved fraflytning (kun alm. vedligeholdelse)
      Mere gnidningsfrit/ mindre konfliktfyldt fraflyt-

ningsforløb
      Mindre ressourceforbrug på håndtering af 

fraflytningen.

 •  Lettere kontaktforløb med dialog, svar mv. pga. bedre 
kendskab gennem længere relation.

 PLANCHE 71 – SAMMENHÆNG MELLEM BOLIGTYPE OG OMKOSTNINGER

PLANCHE 71 – SAMMENHÆNG MELLEM BOLIGTYPE OG OMKOSTNINGER
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Med henblik på at inddrage det kvalitative element, er der 
ligeledes udarbejdet en analyse til belysning af sammen-
hængen mellem brugertilfredsheden og de gennemsnitlige 
omkostninger. Her ses der en moderat tendens til, at høj 
brugertilfredshed medfører lavere gennemsnitlige omkost-
ninger, jf. nedenstående.

Observation
 •  Negativ sammenhæng mellem overordnet brugertil-

fredshed og gennemsnitlige administrationsomkostnin-
ger pr. fraflytning.

Konklusion
 •  Høj tilfredshed  Mindre omkostninger.
 •  Benchmarkingen indikerer, at højere brugertilfredshed 

giver lavere gennemsnitlige omkostninger pr. fraflytning.

Ikke understøttet konklusion
 •  Højt serviceniveau  høje omkostninger.
 •  Der kan således ikke påvises sammenhæng mellem højt 

serviceniveau (målt ved tilfredshed) og omkostninger.
 •  Der har været en forventning om, at denne sammen-

hæng eksisterer!

Potentielle årsager 
 •  Højere tilfredshed  lettere og mere gnidningsfri admi-

nistrationsproces  mindre ressourceforbrug.
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PLANCHE 72 – BRUGERTILFREDSHEDENS EFFEKT PÅ OMKOSTNINGERENE

Brugertilfredshed

Der er identificeret en generel 
sammenhæng mellem bruger

tilfredshed og gennemsnitlige 
omkostninger pr. fraflytning.

PLANCHE 72 – BRUGERTILFREDSHEDENS EFFEKT PÅ OMKOSTNINGERENE
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Brugernes gns. tilfredhed

Sammenhæng ml. brugertilfrdeshed og gns. omk.
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Analysen i forhold til påvirkningen af antal årlige fraflyt-
ninger på de gennemsnitlige omkostninger viste en svag 
tendens i retning af, at flere fraflytninger giver højere 
omkostninger per fraflytning, jf. øverste figur på planchen 
til venstre.

Sorteres de tre organisationer fra, som har flest fraflytnin-
ger per år, fremstår der imidlertid en noget klarere ten-
dens, der viser, at flere fraflytninger giver højere omkost-
ninger per fraflytning.

Det umiddelbare resultat heraf er således, at der ikke er stor-
driftsfordele inden for området, snarere tværtimod. Dette 
kaldes omvendt skalaøkonomi.

 PLANCHE 73 – ANTAL FRAFLYTNINGERS EFFEKT PÅ OMKOSTNINGERNE

PLANCHE 73 – ANTAL FRAFLYTNINGERS EFFEKT PÅ OMKOSTNINGERNE
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���� Observationer :

Normativ sammenligning
 •  Ingen generel tendens til stordriftsfordele .
 • For 0-1200 årlige fraflytninger :
   •  Klar positiv sammenhæng – Dvs. flere fraflytninger 

medfører højere gennemsnitlige omkostninger.
 • For FF’er (over 1500 fraflytninger) :
   •  Ingen indikationer af sammenhæng.

Relativ sammenligning 
 •  Klar positiv sammenhæng mellem fraflytningsfrekvens 

pr. LE
 •  Dvs. større fraflytningsfrekvens  Højere enhedsom-

kostninger pr. fraflytning.
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Fraflytningseffekt

Konklusion

 •  Både normativt og relativt giver flere fraflytnin-
ger/større fraflytningsfrekvens højere enhedsom-
kostninger  Dvs. omvendt skalaøkonomi (ingen 
stordriftsfordele, men ”jo flere, jo dyrere”).

Potentielle årsager 
(modsat forventningen!)

 •  Organisationsstruktur og interne ressourcer afhæn-
ger af antal LE. Dvs. høj fraflytning/LE  Pres på 
fraflytningsadministrationskapacitet .

 •  Større pres på fraflytningsadministrationskapacitet 
  Øget ressourceforbrug.

PLANCHE 74 – ANTAL FRAFLYTNINGERS EFFEKT PÅ OMKOSTNINGERNE

PLANCHE 74 – ANTAL FRAFLYTNINGERS EFFEKT PÅ OMKOSTNINGERNE
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Sættes analysens resultater i forhold til den enkelte organisa-
tions fraflytningsfrekvens, fremkommer det samme resultat: 
højere fraflytningsfrekvens medfører højere gennemsnitsom-
kostninger. Dette fremgår af planchen.

Kvalificering af analyser fra  
foregående planche :

 •  Tendensen med omvendt skalaøkonomi er modsat 
forventningen.

 •  De tre største og de tre mindste observationer er 
sorteret fra i analysen til venstre.

Observationer :

Normativ sammenligning
 •  Nu kun svag og ikke-signifikant positiv sammenhæng.

Relativ sammenligning 
 • Stadig positiv sammenhæng .

Konklusion :

 •  Dette skaber usikkerhed om tendensen, der viser 
”omvendt skalaøkonomi” – denne skal således tages 
med forbehold.

 •  Til gengæld bekræfter den relative sammenligning, at 
en høj fraflytningsfrekvens giver dyrere fraflytninger.

 PLANCHE 75 – KVALIFICERING AF ANTAL FRAFLYTNINGERS EFFEKT VED FJERNELSE AF AFVIGENDE OBSERVATIONER

PLANCHE 75 – KVALIFICERING AF ANTAL FRAFLYTNINGERS EFFEKT VED FJERNELSE AF AFVIGENDE OBSERVATIONER
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Til analysen af klagers indflydelse på omkostningerne blev 
det undersøgt, hvor mange klager boligorganisationerne 
modtager på et år, hvilket sammenholdes med antallet af 
årlige fraflytninger. Nøgletallet ”klager per fraflytning” kal-
des også klagefrekvensen. Resultatet af analysen blev, at der 
ikke kunne påvises nogen tydelig tendens til, at en højere 
klagefrekvens medfører højere gennemsnitlige omkostnin-
ger, hvilket ses til højre.

Analysen af A- og B-ordningens indflydelse på omkost-
ningsniveauet viste, at der ikke var nogen påviselig forskel 
på, hvorvidt en boligorganisation udelukkende bruger 
A-ordningen eller både A- og B-ordningen.

A-/B-ordningens betydning for omkostnings-
niveauet:

 •   Gennemsnitlige omkostninger pr. fraflytning for boligor-
ganisationer, der udelukkende bruger A-ordning  995 kr.

 •   Gennemsnitlige omkostninger pr. fraflytning for boligor-
ganisationer, der bruger både A- og B-ordning  982 kr.

Altså ingen tendens til, at udelukkende benyttelse af A-ord-
ning kan reducere  de gennemsnitlige omkostninger

 Bemærk: Både boligorganisationer med de laveste og de 
højeste gennemsnitlige omkostninger pr. fraflytning benytter 
udelukkende A-ordning
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PLANCHE 76 – KLAGER HAR INGEN BETYDNING

 •   Ingen tydelig sammenhæng mellem antal klager pr. 
fraflytning og gennemsnitlige omkostninger

 

•   Der kan således ikke påvises nogen direkte sam-
menhæng mellem omkostningerne og den mængde af 
klager, der modtages relativt til antallet af fraflytninger

PLANCHE 76 – KLAGER HAR INGEN BETYDNING
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På baggrund af ovenstående analyser kan undersøgelsen 
sammenfattes i nedenstående punkter for, hvad der ken-
detegner en boligorganisation med lave gennemsnitlige 
omkostninger ved administration af en fraflytning i den 
pågældende benchmarkanalyse.

 PLANCHE 77 – BEST PRACTICE OG FORBEDRINGSTILTAG

PLANCHE 77 – BEST PRACTICE OG FORBEDRINGSTILTAG

Best practice

Boligmassens struktur: 

 • Relativt mange almene familieboliger.

 • Relativt få ungdomsboliger.

Antal fraflytninger :

 •  Særligt lav fraflytningsfrekvens ser ud til at have 
betydning.

 •  Der er også en tendens til omvendt skalaøkonomi 
(ingen stordriftsfordele ved flere fraflytninger). Ten-
densen udviskes dog ved fjernelse af de største og 
mindste observationer.

Brugertilfredshed med processen

 •  Høj brugertilfredshed med processen, herunder service, 
kommunikation, behandling, syn, flytteafregning mv.

Forbedringsområder :
Generelt bedre dialog og kommunikation – særligt i 
forhold til ungdomsboliger.

 •  Styrket forhåndsoplysning og dialog med unge 
beboere om vedligeholdelse, misligholdelse og 
økonomiske konsekvenser.

 •  Gennem klar kommunikation fra starten om forhold 
ved til-/fraflytninger og evt. løbende opfølgning på 
denne kan give modtageren øget indsigt i, hvilke 
krav, muligheder og konsekvenser der stilles til 
beboeren.

 •  Effekt: øget forventningsafstemning  færre misforstå-
elser  højere tilfredshed med den leverede ydelse.
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Som en del af dataindsamlingen har Landsbyggefonden 
ønsket at få gennemført en brugerundersøgelse af be-
boertilfredsheden vedrørende til- og fraflytninger hos 
de deltagende bolig- og forretningsførerorganisationer 
med henblik på tillige at få et kvalitativt input i den 
detaljerede benchmarking.

De seneste 25 til- og fraflyttede beboere hos boligorganisa-
tionerne er blevet bedt om at deltage i en spørgeskemaun-
dersøgelse om tilfredshed i forbindelse med til-/fraflytningen.

Spørgerammen, som lå til grund for brugerundersøgelsen, 
fremgår af ovenstående planche. Hvert af spørgsmålene 
skulle besvares ud fra to dimensioner: Tilfredshedsvurderin-
gen samt en vurdering af betydningen.

Brugerundersøgelse

Brugerundersøgelsen har en besvarelsesprocent på  
ca. 55 %.

 •  Ikke alle deltagere har kunnet skaffe telefonnumre 
på respondenter.

 •  Respondenter uden telefonnumre har i stedet 
modtaget 3 breve.

 •  Besvarelsesprocenten for respondenter med tele-
fonnummer er på ca. 61 %.

 •  Besvarelsesprocenten for respondenter uden tele-
fonnummer er på ca. 28 %.

Nøgleresultater præsenteres på de føl-
gende plancher.

Formålet med brugerundersøgelsen er at inddrage 
kvalitetsdimensionen i den detaljerede benchmarking.

PLANCHE 78 – BRUGERUNDERSØGELSEN – INDLEDENDE

PLANCHE 78 – BRUGERUNDERSØGELSEN – INDLEDENDE

10. BRUGERUNDERSØGELSE
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PLANCHE 79 – BRUGERUNDERSØGELSENS RESULTATER

 PLANCHE 79 – BRUGERUNDERSØGELSENS RESULTATER

Tilfredshed Betydning

Meget 

tilfreds
Tilfreds

Hverken 

eller
Utilfreds

Meget 

utilfreds
Ved ikke Stor Nogen Lille Ved ikke

Spørgsmål til forskellige 

delprocesser.

1)   Generelt med den kommunikation og information, De 

har modtaget fra Deres boligorganisation i forløbet ?
1)   2)   3)  

 
4)   5)   6)   1)   2)   3)   4)   

To dimensioner:

 • Tilfredshed

 • Betydning

2)   Generelt med Deres boligorganisatons åbningstider og 

fleksibilitet i forløbet ?
1) 2)  3)  4)  5)   6)   1)   2)   3)   4)   

3)   Den service og behandling De har modtaget fra boligor-

ganisationens kontor i forløbet ?
1)   2)   3)   4)   5)   6)   1)   2)   3)   4)   

Yderligere spørgsmål:

 • Kommunikationsformer

 • Forsyn

 • Klager

 • Samlet tilfredshed

4)   Den service og behandling De har modtaget fra boligor-

ganisationens vicevært i forløbet ?
1)   2)   3)   4)   5)   6)   1)   2)   3)   4)   

5)   Den service, behandling og fleksibilitet De har modtaget 

i forbindelse med planlægning af lejlighedssyn ?
1)   2)   3)   4)   5)   6)   1)   2)   3)   4)   

6)   Den service og behandling De har modtaget i forbind-

else med gennemførelsen af lejlighedssyn ?
1)   2)   3)   4)   5)   6)   1)   2)   3)   4)   

7)   Behandlingstiden og forløbet af hele til/fraflytningen ? 1)   2)   3)   4)   5)   6)   1)   2)   3)   4)   

8)  De forklaringer og angivelser De fik i synsrapporten ? 1)   2)   3)   4)   5)   6)   1)   2)   3)   4)   

9)   Den service og kommunikation, De har modtaget 

vedrørende flytteafregningen ?
1)   2)   3)   4)   5)   6)   1)   2)   3)   4)   
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10.1  Resultater af
brugerundersøgelsen

Resultatet af dataindsamlingen dannede input til dels 

en opsamling på forskellige parametres indflydelse på 
tilfredsheden (gennemgås på de følgende plancher), dels 
en analyse i Excel om brugertilfredshedens indflydelse på 
de gennemsnitlige administrationsomkostninger ved en 

fraflytning (gennemgås i kapitel 4 i forbindelse med resulta-
terne af benchmarkingen). 

Nedenstående plancher viser sammenhængen på udvalgte 

PLANCHE 80 – BRUGERUNDERSØGELSENS RESULTATER

6. Hvor tilfreds er De med den samlede oplevelse af Deres boligorganisations håndtering af forløbet ?

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Total antal

Total Total 31 % 44 % 12 % 8 % 3 % 2 % 501

Til- /fraflytter Fraflytter 25 % 43 % 14 % 11 % 6 % 1 % 276

Tilflytter 38 % 46 % 9 % 5 % 0 % 2 % 225

6. Hvor tilfreds er De med den samlede oplevelse af Deres boligorganisations håndtering af forløbet ?

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Total antal

Total 31 % 44 % 12 % 8 % 3 % 2 % 501

3.  Er deres lejlighed blevet gennemgået 
ved et forsyn med vicevært/varme-
mester inden fraflytningssynet ?

Ja 32 % 46 % 4 % 11 % 7 % 0 % 98

Nej 23 % 41 % 19 % 12 % 5 % 1 % 165

Ved ikke 8 % 46 % 15 % 8 % 8 % 15 % 13

Tilfredshed er uafhængig af kommunikationsform (brev, telefon, mail).
Forsyn inden fraflytningen har positiv effekt på tilfredshed.

PLANCHE 80 – BRUGERUNDERSØGELSENS RESULTATER

Generelt er tilflyttere mere tilfredse end fraflyttere.
Naturlig følge af færre konfliktområder ved indflytning.
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faktorer. I forhold til tilfredsheden tilflyttere kontra fraflyttere 
kan det siges, at den højere tilfredsheds blandt tilflyttere helt 
naturligt grunder i, at der findes færre konfliktområder mel-
lem beboeren og boligorganisationen ved en tilflytning end 
ved en fraflytning.

På planchen til venstre ses resultatet af beboernes oplevelse 
samlet set, fordelt på boligorganisationer. Med blåt er mar-
keret, hvilke boligorganisationer der samlet set har scoret 
højest med hensyn til beboernes fordeling på tilfredsheds-
skalaen, og med rødt hvilke der har scoret lavest.

PLANCHE 81 – BRUGERUNDERSØGELSENS RESULTATER

 PLANCHE 81 – BRUGERUNDERSØGELSENS RESULTATER

6.  Hvor tilfreds er De med den samlede oplevelse af Deres boligorganisations  
håndtering af forløbet ?

Meget 
tilfreds

Tilfreds
Hverken 

eller
Utilfreds

Meget 
utilfreds

Ved ikke Antal

Total 31 % 44 % 12 % 8 % 3 % 2 % 501

Arbejdernes Andelsboligforening Skive 44 % 29 % 21 % 3 % 3 % 0 % 34

Arbejdernes Boligforening Esbjerg 52 % 48 % 0 % 0 % 0 % 0 % 27

Boligforeningen Højstrup 32 % 44 % 8 % 4 % 4 % 8 % 25

Boligforeningen Kristiansdal 26 % 37 % 22 % 7 % 7 % 0 % 27

Boligforeningen Lolland 31 % 42 % 15 % 8 % 4 % 0 % 26

Boligkontoret Danmark 31 % 50 % 9 % 6 % 3 % 0 % 32

Boligselskabet Fruehøjgaard 36 % 57 % 7 % 0 % 0 % 0 % 28

Boligselskabet Sct. Jørgen 24 % 48 % 8 % 12 % 0 % 8 % 25

Bygge- og Boligforeningen af 1938 22 % 41 % 15 % 19 % 0 % 4 % 27

Fællesadministrationen 3B 25 % 43 % 7 % 18 % 4 % 4 % 28

Haderslev Andels Boligforening 38 % 31 % 12 % 15 % 4 % 0 % 26

Næstved Boligselskab 25 % 50 % 14 % 11 % 0 % 0 % 28

Odense Andelsboligforening 25 % 55 % 0 % 15 % 5 % 0 % 20

Tilst Boligadministration 18 % 50 % 18 % 11 % 4 % 0 % 28

Ungdomsbo 29 % 54 % 8 % 4 % 4 % 0 % 24

KAB Bygge- og Boligadministration 27 % 45 % 18 % 5 % 5 % 0 % 22

Boligselskabet AKB s. m. b .a 32 % 47 % 0 % 16 % 5 % 0 % 19

Helsingør Boligselskab 29 % 46 % 8 % 4 % 8 % 4 % 24

DAB 35 % 32 % 19 % 6 % 3 % 3 % 31
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Til højre er det samlede resultat af brugerundersøgelsen 
plottet ind i et diagram, der holder tilfredsheden op imod 
betydningen for de ni parametre, der spørges ind til. Her 
er det især værd at lægge mærke til de parametre, der er 
repræsenteret ved en lav tilfredshed, men som samtidig 
tillægges stor betydning af beboeren – dette er de væsent-
ligste forbedringsområder.

��

��

��
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Overperformance i forhold
til betydning for bruger

Fokusområder til forbedring: 
Høj betydning, men lav tilfredshed

PLANCHE 82 – ILLUSTRATION AF PARAMETRENE I BRUGERUNDERSØGELSEN

PLANCHE 82 – ILLUSTRATION AF PARAMETRENE I BRUGERUNDERSØGELSEN

Tilfredshed

Scorediagram med tilfredshed i forhold til betydning

Be
ty

dn
in

g

Service og kommunikation
– flytteafregning

Forklaringer/angivelser 
i synsrapport

Behandlingstiden   
for processen

Gennemførelse 
af syn

Planlægning 
af syn

Service og 
behandling 
(vicevært)

Service og behandling 
(administration)

Åbningstider 
og fleksibilitet

Kommunikation 
og information
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 PLANCHE 83 – OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FRA BRUGERUNDERSØGELSEN

PLANCHE 83 – OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FRA BRUGERUNDERSØGELSEN

Opmærksomhedspunkter

De vigtigste parametre for brugerne

 • Service og behandling (vicevært).

 • Gennemførelsen af syn.

 • Service og kommunikation vedr. flytteafregning.

Forbedringsmatrice

 • Lyserøde streger = gennemsnit.

 •  De fire kvadranter kan bruges til at identificere frem-
adrettede fokusområder.

Fokusområder til forbedring

 • Service og kommunikation – flytteafregning.

 • Forklaringer/angivelser i synsrapport.

 • Gennemførelsen af syn.

Ovenstående områder betragtes også normalt som nøg-
leområder for til-/ fraflytninger.

Stemmer også godt overens med boligorganisationer 
input i forbindelse med interview mv.
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 11. SUPPLERENDE BENCHMARKINGANALYSE
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Da den detaljerede benchmarking-undersøgelsen viste 
så store udsving, at det ikke var muligt at foretage 
analyse ned på delprocesser, blev denne supplerende 
analyse igangsat. Analysen skal bidrage med en mere 
detaljeret registrering af det anvendte ressourceforbrug 
på delprocesser, og sigtet er derfor at reducere mulige 
fejlkilder i forhold til tidligere. Målet er at skabe høj 
kvalitet i datamaterialet og dermed et bedre grundlag 
for udarbejdelse af værktøjer til benchmarking.

Præsentationen af den supplerende analyse, som vil blive 
præsenteret i dette afsnit, blev fremlagt på et evaluerings-
møde med konsulenterne og de fire deltagende boligorga-
nisationer. Mødet havde til formål at drøfte de metodiske 
forhold, som spiller ind på resultaterne, samt i fællesskab at 
drøfte forklaringer på analysens resultater. Denne kommen-
terede planche-rapport refererer således også boligorgani-
sationernes respons på den anvendte metode og resulta-
terne i den supplerende analyse.

11.1 Dataindsamling og metode
Dataene til brug ved undersøgelsen omfattede tidsregistre-
ringer af delprocesserne vedrørende en fraflytning. Målet 
var at undersøge det faktiske ressourceforbrug, forbundet 
med administration af fraflytninger.

De fire deltagende boligorganisationer og konsulenterne 
definerede i fællesskab følgende fire hovedaktiviteter, for-
bundet med en fraflytning. 

 1. Opsigelse og indkaldelse til fraflyttersyn
 2. Gennemførelse af fraflyttersyn
 3. Administration af fraflytning
 4. Flytteafregning

Under hver af disse hovedaktiviteter blev der ligeledes 
defineret en række delaktiviteter, under hvilke tidsregistre-
ringen skulle inddeles.

Undersøgelsen kunne gribes an på to måder, dvs. hvor 
tilgangen var enten:

 •  Sagsbaseret, derved at man følger de samme sager hele 
vejen igennem forløbet.

eller

 •  Procesbaseret, derved at man i separate dele af forløbet 
følger et antal sager, der kommer ind i pågældende del 
af forløbet over en given periode.

Undersøgelsen blev gennemført ud fra den procesbaserede 
tilgang, hvor de fire hovedaktiviteter udgør de forskellige 
dele af forløbet. Ved at opdele processen kunne den til tider 
lange ventetid mellem hovedaktiviteterne undgås.

De involverede boligorganisationer skulle for hver af hoved-
aktiviteterne tidsregistrere for et antal sager, svarende til 
6 –7 % af antallet af årlige fraflytninger. Antallet af foreta-
gede registreringer fremgår af nedenstående planche. At 
antallet af registreringer for de enkelte boligorganisationer 
afviger mellem hovedaktiviteter skyldes, at det i registre-
ringsperioden har været forskelligt, hvor mange sager der er 
tilgået de enkelte dele af forløbet.

11. SUPPLERENDE BENCHMARKING-ANALYSE

SUPPLERENDE BENCHMARKINGANALYSE
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Delaktiviteterne i processen, som der refereres til på oven-
stående planche er følgende:

 Hovedaktivitet 1:
 1. Opsigelse modtages.

 2. Bekræftelse på opsigelse fremsendes.

 3. Aftale af syn, registreringer mv.

 4.  Udarbejdelse og fremsendelse af indkaldelse til 
fraflyttersyn.

 5. Evt. foretages ændringer efterfølgende.

Hovedaktivitet 2:
 6. Transport til og fra fraflyttersyn.

 7. Gennemførelse af syn.

 Hovedaktivitet 3:
 8. Evt. overdragelse til anden person.

 9. Indhentning og fremsendelse af prisoplysninger.

 10. Rekvirering af håndværkere.

 11. Modtagelse og godkendelse af fakturaer.

 12. Evt. kvalitetskontrol-besøg.

Hovedaktivitet 4:
 13. Udarbejdelse og udsendelse af flytteafregning.

PLANCHE 84 – SAMLET OVERSIGT OVER REGISTRERINGER

 PLANCHE 84 – SAMLET OVERSIGT OVER REGISTRERINGER

Antal registreringer Hovedaktivitet

Boligorganisation
1. Opsigelse og 
indkaldelse til 
fraflyttersyn

2. Gennem- 
førelse af fra- 

flyttersyn

3. Administra- 
tions af fra- 
flytningen

4. Flytteaf- 
regning TOTAL

A 57 62 58 60 237

B 70 42 42 8 162

C 51 46 46 51 194

D 19 19 19 19 76

TOTAL 197 169 165 138 669
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Tidsregistreringerne foregik ved, at der for hver af fraflyt-
ningssagerne blev udfyldt et skema magen til det, som 
ses til højre, med angivelse af minutter, forbrugt til hver af 
delaktiviteterne i den pågældende sag.

PLANCHE 85

PLANCHE 85
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De indsendte tidsregistreringsskemaer blev gennemgået og 
indtastet i et elektronisk dataark. Der er en række bemærk-
ninger til datamaterialet, som skal holdes for øje i den 
videre databearbejdning.

 PLANCHE 86 – BEMÆRKNINGER TIL DATAINDSAMLINGEN

Bemærkninger til dataindsamlingen

I en række tilfælde er tidsregistreringerne angivet på 
et overordnet niveau, dvs. som en samlet angivelse for 
en hovedaktivitet (primært hovedaktivitet 1). Dette har 
som konsekvens, at detaljeringsgraden i disse tilfælde 
mindskes.

Der er en tendens, der gør sig gældende få steder, i for-
hold til at angive runde tal. Dvs. 5, 10, 15, 20 osv. er 

oftest forekomne. Dette mindsker ligeledes detaljerings-
graden i visse tilfælde.

Boligorganisation B har baseret sine registreringer på 
vurderede gennemsnitstal (undtagen for hovedaktivitet 
4). Idet denne opgørelsesmetode afviger fra de øvrige 
deltagere, skal dette holdes for øje i sammenligningen.

PLANCHE 86 – BEMÆRKNINGER TIL DATAINDSAMLINGEN
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11.2 Beskrivende statistik

Indledende blev der foretaget nogle beskrivende analyser 
af registreringernes fordeling på baggrundsvariablene. 
Dette blev gjort, idet baggrundsvariablene kan have en 
indflydelse på omkostningsniveauet.

De deltagende boligorganisationer har godkendt, at bil-
ledet stemmer overens med organisationernes samlede 
sagsportefølje.

Til højre ses fordelingen i procent af boligorganisationernes 
registreringer på boligtyper. Billedet viser følgende:

 •  Boligorganisation D skiller sig ud ved at have relativt 
flere ældreboliger end de øvrige deltagere samt ingen 
ungdomsboliger.

 •  Boligorganisationerne A, B og C har stort set samme 
procentmæssige fordeling af boligtyper – dog har C en 
smule mindre andel af ældreboliger end A og B.
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Til venstre ses fordelingen i procent af boligorganisationer-
nes registreringer på beboelsesperioder – dvs. den tid, som 
fraflytter har boet i boligen. Billedet viser følgende:

 •  A er repræsenteret ved at have relativt lange beboelses-
perioder i forhold til de øvrige.

 •  B og C er repræsenteret ved hovedsagligt at have mel-
lemlange beboelsesperioder (1–  3 år).

 •  D har som den eneste hovedsagligt korte beboelsespe-
rioder (0  –1 år).
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Til højre ses fordelingen i procent af boligorganisationernes 
registreringer på boligstørrelse. Billedet viser følgende:

 •  Boligorganisation A og B er kendetegnende ved at have 
relativt mange større boliger (70  –90 m2)

 •  Boligorganisation D har relativt mange mellemstore 
boliger (50  –70 m2)

 •  Boligorganisation C har relativt mange små boliger 
(30  –50 m2)
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11.3 Analyse af hovedaktiviteter
I det følgende gennemgås resultaterne for analysen af 
hver af hovedaktiviteterne. Fremgangsmåden i analy-
serne er den samme.

Indledningsvist gennemføres en foranalyse i form af en 
bearbejdning af dataene, der skal sikre validiteten. Denne 
bearbejdning består i at undersøge datasættet for ”outliers”, dvs. 
registreringer, der er ekstraordinært store eller små i forhold til 
de resterende. Disse registreringer fjernes fra datasættet, idet 
der må antages at være tale om unormale forhold. Fjernes ”out-
liers” ikke, vil det kunne medvirke til at forvrænge billedet eller 
fremprovokere tendenser, som ikke er til stede i virkeligheden.

Efterfølgende illustreres boligorganisationernes samlede 
gennemsnitlige tidsforbrug, forbundet med den pågældende 
hovedaktivitet. Dette gøres for at vise det samlede billede, ud 
fra hvilket der kan påpeges afvigelser mellem organisationerne.

Forklaringerne til afvigelserne søges imidlertid fundet ved at 
illustrere fordelingen af tidsforbruget på de underliggende 
delaktiviteter. Denne illustration viser forskellene mellem bo-
ligorganisationerne og er dermed roden til den deciderede 
benchmarking. Forklaringerne bag forskellene findes dog 
kun ved at inddrage boligorganisationerne i en diskussion af 
forretningsgangene bag de pågældende delaktiviteter.

Derfor er hver analyse af en hovedaktivitet afsluttet med en op-
summering af de primære forskelle samt de deltagende boligor-
ganisationernes bemærkninger til forklaringen bag forskellene.

11.3.1  Hovedaktivitet 1 – Opsigelse 
og indkaldelse til fraflyttersyn
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Outliers:
 1)  Ekstraordinær – boligen er op-

sagt af boligorganisationen. 
Registreringen udelukkes. 

2)  Ingen bemærkning angivet. 
Registreringen udelukkes dog, 
da værdien er unormalt høj. 

3) Som 2.
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 PLANCHE 91 – SIKRING AF DATAKVALITET

Outliers:
 1)  Ekstraordinær – boligen 

er opsagt af boligorgani-
sationen. Registreringen 
udelukkes.

2)  Ingen bemærkning angivet. 
Registreringen udelukkes dog, 
da værdien er unormalt høj. 

3) Som 2.
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PLANCHE 92 – SIKRING AF DATAKVALITET

Outliers:
 2)   Ingen bemærkning angivet.  

 Registreringen udelukkes 
dog, da værdien er unor-
malt høj. 

 3) Som 2  4)  Ingen bemærkning angivet. 
Registreringen udelukkes 
ikke, da der ikke er påvist 
sammenhæng mellem 
tidsforbrug og beboelses-
periode.
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 PLANCHE 93 – TIDSFORBRUG FORBUNDET MED HOVEDAKTIVITET 1: OPSIGELSE OG INDKALDELSE TIL FRAFLYTTERSYN

Antal registreringer
A B C D

55 70 51 18
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Hovedaktivitet 1 : Gennemsnitligt tidsforbrug
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 *  For boligorganisation A var 27 af de i alt 55 
registreringer af hovedaktivitet 1 opgjort 
på overordnet niveau, og disse registre-

ringer medtages derfor ikke i analysen af 
delaktiviteter. 

PLANCHE 94 – TIDSFORBRUG FORDELT PÅ DELAKTIVITET 1 – 5

PLANCHE 94 – TIDSFORBRUG FORDELT PÅ DELAKTIVITET 1 – 5
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Bemærkninger

Kommentarende nedenfor er fra de deltagende boligor-
ganisationer:

1.  Boligorganisation C’s lave samlede tidsforbrug skyldes 
blandt andet, at der stort set ikke forbruges tid til 
delaktivitet 2 og 4 – dvs. fremsendelse af bekræftelse 
og indkaldelse til syn. 

Kommentar: Korrekt observation, synstidspunkt fastsættes 
i forbindelse med opsigelsen, ligesom tid bookes med det 
samme i inspektørens elektroniske kalender. 

2.  Boligorganisation D’s høje tidsforbrug skyldes hovedsag-
ligt et stort tidsforbrug vedr. delaktivitet 3: Aftale af syn. 

Kommentar: Skyldes forretningsgangen – herunder at 
meddelelsen skal distribueres ud til alle.

3.  Boligorganisation A har et relativt højt tidsforbrug på 
alle delaktiviteterne, hvor delaktivitet 3 udgør den stør-
ste del. 

Kommentar: Der skal hver gang ringes op og laves aftale 
med inspektør og varmemester

4. Boligorganisation B’s gennemsnitstal giver sig udtryk i 
et jævnt tidsforbrug på delaktivitet 1– 4.

 PLANCHE 95 – BEMÆRKNINGER TIL HOVEDAKTIVITET 1

PLANCHE 95 – BEMÆRKNINGER TIL HOVEDAKTIVITET 1
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11.3.2  Hovedaktivitet 2  
–Gennemførelse af fraflyttersyn
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Outliers:
 1)  Ekstraordinær – ingen 

fremmøde ved første syn. 
Registrering udelukkes.

 2)  Ingen bemærkning angivet. 
Registrering udelukkes dog, 
da værdien er unormalt høj.

 3)  Som 2

PLANCHE 96 – SIKRING AF DATAKVALITET
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 PLANCHE 97 – SIKRING AF DATAKVALITET

Outliers :
 1)  Ekstraordinær – ingen 

fremmøde ved første syn. 
Registrering udelukkes.

 2)  Ingen bemærkning angivet. 
Registrering udelukkes dog, 
da værdien er unormalt høj.

 3)  Som 2.
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PLANCHE 98 – SIKRING AF DATAKVALITET

Outliers:
 1)  Ekstraordinær – ingen 

fremmøde ved første syn. 
Registrering udelukkes.

 2)  Ingen bemærkning angivet.  
Registrering udelukkes dog, 
da værdien er unormalt høj.

 3)  Som 2
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PLANCHE 99 – TIDSFORBRUG FORBUNDET MED HOVEDAKTIVITET 2 : GENNEMFØRELSE AF FRAFLYTTERSYN

 PLANCHE 99 – TIDSFORBRUG FORBUNDET MED HOVEDAKTIVITET 2: GENNEMFØRELSE AF FRAFLYTTERSYN
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Antal registreringer

A B C D

59 42 46 19
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PLANCHE 100 – TIDSFORBRUG FORDELT PÅ DELAKTIVITET 6 – 7

PLANCHE 100 – TIDSFORBRUG FORDELT PÅ DELAKTIVITET 6 – 7
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Antal registreringer
A B C D

56 42 46 19
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Bemærkninger

Kommentarerne nedenfor er fra de deltagende boligor-
ganisationer.

Tidsforbruget til gennemførelse af fraflyttersyn er for-
holdsvis ens for boligorganisationerne.

Boligorganisation B er lavest, hvilket hovedsagligt skyldes 
en lavere registreret transporttid (Delaktivitet 6). 

Kommentar: Boligorganisation B ligger centralt i byen 
ligesom en stor del af boligerne – transporten tager derfor 
generelt ikke særlig lang tid. 

Boligorganisation D er under gennemsnit, grundet et la-
vere tidsforbrug til gennemførelse af synet (Delaktivitet 7). 

Kommentar: En mulig forklaring er, at Boligorganisation D 
administrerer mange nye ældreboliger, som alt andet lige er 
hurtigere at syne end boliger af ældre dato.

 PLANCHE 101 – BEMÆRKNINGER TIL HOVEDAKTIVITET 2

PLANCHE 101 – BEMÆRKNINGER TIL HOVEDAKTIVITET 2
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11.3.3  Hovedaktivitet 3  
– Administration af  
fraflytningen
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Outliers:
 1  Ingen bemærkning angivet. 

Registreringen udelukkes dog, 
da værdien er unormalt høj. 

 2 Som 1

PLANCHE 102 – SIKRING AF DATAKVALITET
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 PLANCHE 103 – SIKRING AF DATAKVALITET

Outliers:
 1  Ingen bemærkning angivet. 

Registreringen udelukkes dog, 
da værdien er unormalt høj. 

 2 Som 1.

PLANCHE 103 – SIKRING AF DATAKVALITET
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PLANCHE 104 – SIKRING AF DATAKVALITET

Outliers:
 1)  Ingen bemærkning angivet. 

Registreringen udelukkes dog, 
da værdien er unormalt høj. 

 2) Som 1

PLANCHE 104 – SIKRING AF DATAKVALITET
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 PLANCHE 105 – TIDSFORBRUG FORBUNDET MED HOVEDAKTIVITET 3: ADMINISTRATION AF FRAFLYTNINGEN

PLANCHE 105 TIDSFORBRUG FORBUNDET MED HOVEDAKTIVITET 3: ADMINISTRATION AF FRAFLYTNINGEN
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Antal registreringer

A B C D

56 42 46 19

Hovedaktivitet 3 : Gennemsnitligt tidsforbrug
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PLANCHE 106 – TIDSFORBRUG FORDELT PÅ DELAKTIVITET 8 –12

PLANCHE 106 – TIDSFORBRUG FORDELT PÅ DELAKTIVITET 8 –12

Antal registreringer

A B C D

56 42 46 19
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 PLANCHE 107 – BEMÆRKNINGER TIL HOVEDAKTIVITET 3

Kommentarerne nedenfor er fra de 
deltagende boligorganisationer

Boligorganisation C’s høje tidsforbrug skyldes hovedsagligt 
delaktivitet 10, Rekvirering af håndværkere, og ikke mindst 
delaktivitet 12, Kontrolbesøg – ingen af de øvrige boligor-
ganisationer udfører kontrol i samme omfang som C. 

Kommentar: Korrekt observation. Boligorganisation C ud-
fører kontrol i høj grad. Desuden skyldes en lav delaktivitet 
11, at Boligorganisation C ikke bruger rekvisition.

Boligorganisation A har specielt et højt niveau i delakti-
vitet 11, Modtagelse og godkendelse af fakturaer. 

Kommentar: Boligorganisation A lægger i høj grad vægt på 
rekvisition og godkendelse.

Boligorganisation D har i særdeleshed et lavt tidsforbrug 
til rekvirering af håndværkere samt kontrolbesøg. 

Kommentar: Hos Boligorganisation D er det den samme, 
der rekvirerer og godkender.

Boligorganisation B har ingen registreret tid under 
delaktivitet 9, Indhentning og fremsendelse af pris-
oplysninger. 

Kommentar: Korrekt observation. I langt størstedelen af 
sagerne oplyses prisen under synet.

PLANCHE 107 – BEMÆRKNINGER TIL HOVEDAKTIVITET 3
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11.3.4  Hovedaktivitet 4  
– Flytteafregning

� �� �� �� �� ��� ��� ���

��

��

��

��

��

��

��

Outliers:
 1)  Ekstraordinær. Bemærkning 

om en masse problemer, 
søgen efter hjælp. Registre-
ringen udelukkes. 

 2)  Ingen bemærkning angivet. 
Registreringen udelukkes 
dog, da værdien er unor-
malt høj. 

 3) Som 2

PLANCHE 108 – SIKRING AF DATAKVALITET
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  PLANCHE 109 – SIKRING AF DATAKVALITET

Outliers:
 1)  Ekstraordinær. Bemærkning 

om en masse problemer, 
søgen efter hjælp. Registre-
ringen udelukkes. 

 2)  Ingen bemærkning angivet. 
Registreringen udelukkes 
dog, da værdien er unor-
malt høj. 

 3) Som 2.

PLANCHE 109 – SIKRING AF DATAKVALITET
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PLANCHE 110 – SIKRING AF DATAKVALITET

Outliers:
 1)  Ekstraordinær. Bemærkning 

om en masse problemer, 
søgen efter hjælp. Registre-
ringen udelukkes. 

 2)  Ingen bemærkning angivet. 
Registreringen udelukkes 
dog, da værdien er unor-
malt høj. 

 3) Som 2

PLANCHE 110 – SIKRING AF DATAKVALITET
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Bemærk: Hovedaktivitet 4 illustreres ikke på delaktiviteter, 
da der for hovedaktivitet 4 kun er én delaktivitet. Derfor må 
forklaringerne findes i ovenstående figur.
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 PLANCHE 111 – TIDSFORBRUG FORBUNDET MED HOVEDAKTIVITET 4: FLYTTEAFREGNING

PLANCHE 111 – TIDSFORBRUG FORBUNDET MED HOVEDAKTIVITET 4 – FLYTTEAFREGNING
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Antal registreringer
A B C D

57 8 51 19
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Bemærkninger

Kommentarerne nedenfor er fra de detagende boligor-
ganisationer.

Tidsforbruget forbundet med flytteafregning er meget 
forskelligt boligorganisationerne imellem. Dette kan 
skyldes:

 1) Forskelligheder i procedurerne for flytteafregning

Kommentarer ad 1) Dokumentation og i særdeleshed den 
interne sagsstyring er mulige forklaringer. Hvis fakturaer 
mv. skal kopieres og fordeles rundt, bruges længere tid. 
Ligeledes har det betydning om godtgørelse beregnes 
automatisk eller manuelt, samt om der udstedes check.

 

 2)  Forskellige tilgange til, om noget af forarbejdet er 
indeholdt i tidligere delaktiviteter (9 eller 11) eller 
registreres i sammenhæng med delaktivitet 13

Kommentarer ad 2) Kan til dels være forklarende for, 
hvorfor Boligorganisation D er lav i hovedaktivitet 3, men 
høj i hovedaktivitet 4. Hos Boligorganisation C foretager 
inspektøren noget af det indledende arbejde i hovedaktivi-
tet 3 og lægger dokumentet ved sagen – således er noget 
af arbejdet færdigt, når sagen når til selve afregningen.

PLANCHE 112 – BEMÆRKNINGER TIL HOVEDAKTIVITET 4

PLANCHE 112 – BEMÆRKNINGER TIL HOVEDAKTIVITET 4
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11.4 Beregning af samlet  
 ressourceforbrug
Som det næste punkt i benchmarking-analysen, vil der på 
baggrund af analyserne af hovedaktiviteterne blive bereg-
net et samlet gennemsnitligt ressourceforbrug forbundet 
med administrering af en fraflytning. 

Tidsregistreringerne bygger på den sagsbaserede tilgang 
opdelt i hovedaktiviteter. Det skal vurderes om aktiviteterne 
altid vil være til stede i en fraflytningssag. 

I vurderingen af denne problematik, blev de indsendte 
tidsregistreringsskemaer nøje studeret. Det blev vurderet, at 
der altid vil være forekomst af hovedaktiviteterne 1, 2 og 4 i 
en fraflytningssag. Hvorvidt hovedaktivitet 3 altid er en del 
af sagen, kommer derimod an på, hvorvidt boligorganisa-
tionen har en ordning med, at fraflytter selv kan istandsætte 
boligen. I disse tilfælde vil hovedaktivitet 3 nemlig være 
ikke-eksisterende. 

Skemaerne for hver boligorganisation blev gennemgået for 
at vurdere omfanget af, hvorvidt hovedaktivitet 3 gennem-
føres eller ej. I gennemgangen af skemaerne vurderedes det 
kun at være boligorganisation A, som havde forekomster, 
hvor fraflytter selv istandsætter boligen. Dette vurderedes 
at være i ca. 15 % af registreringerne.

For at kompensere for dette i beregningen af det samlede 
tidsforbrug, nedjusteres boligorganisation A’s tidsforbrug 
forbundet med hovedaktivitet 3 med 15 %. Dette fremgår 
af oversigten til venstre.

PLANCHE 113 – FORUDSÆTNING FOR BEREGNING AF SAMLET TIDSFORBRUG

Forudsætning for beregning af 
samlet tidsforbrug

Ud fra en vurdering af de indsendte skemaer forudsættes, 
at opsigelse, syn og flytteafregning altid gennemføres.

Den procentmæssige forekomst af hovedaktivitet 3, Ad-
ministration af fraflytning, vurderes ud fra de modtagne 
skemaer.

I den følgende beregning af den samlede tid til en fraflyt-
ning, vægtes de beregnede gennemsnit for hovedaktivi-
teterne som følgende:

 PLANCHE 113 – FORUDSÆTNING FOR BEREGNING AF SAMLET TIDSFORBRUG

Beregning af samlet tidsforbrug

Hovedaktivitet 1 Hovedaktivitet 2 Hovedaktivitet 3 Hovedaktivitet 4

A 100% 100% 85% 100%

B 100% 100% 100% 100%

C 100% 100% 100% 100%

D 100% 100% 100% 100%
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Herefter kan det samlede gennemsnitlige tidsforbrug ved 
en fraflytning beregnes. Dette gøres ved at summere det 
gennemsnitlige tidsforbrug for de fire hovedaktiviteter for 
hver af boligorganisationerne. Opgørelsen af det samlede 
tidsforbrug er vist herunder.

I illustrationen er fordelingen af tidsforbruget på de fire 
hovedaktiviteter bibeholdt. Dette er gjort for at illustrere, 
hvor de enkelte boligorganisationer kan lære af hinanden 
og har potentiale for at forbedre sig. På denne måde er det 
ikke nødvendigvis én boligorganisation, der altid fremstår 
som den bedste, men alt efter hvilken aktivitet der er fokus 
på, har alle boligorganisationer mulighed for at lære af 
hinanden.
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PLANCHE 114 – OVERSIGT OVER SAMLET TIDSFORBRUG

PLANCHE 114 – OVERSIGT OVER SAMLET TIDSFORBRUG VED EN FRAFLYTNING
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Samlet omkostning ved en fraflytning
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Ønskes ressourceforbruget ligeledes opgjort som kroner og 
ikke blot minutter, er det muligt at omregne tidsforbruget 
til kroner via en eller flere omregningssatser. 

I denne analyse er det valgt at bruge én fælles sats til om-
regning fra minutter til kroner. Denne sats er beregnet ud 
fra løn- og pensionsoplysninger for de forskellige medar-
bejdergrupper, hvilket boligorganisationerne har oplyst til 
konsulenterne. På tværs af boligorganisationerne beregnes 
først en gennemsnitlig årsløn for hver af personalekategori-
erne: HK-medarbejder, Inspektør og Vicevært/Varmemester/
Ejendomsfunktionær. Disse gennemsnitlige årslønninger 
omregnes til en sats, der udtrykker lønomkostningen i 
kr./minut. Herefter beregnes en samlet gennemsnitlig sats, 
hvilket gøres som et vægtet gennemsnit ud fra hver af per-
sonalekategoriernes andel af det samlede tidsforbrug.

Indeholdt i beløbet er derfor udelukkende løn- og pensi-
onsomkostningerne og ikke eksempelvis omkostninger 
til kørsel mv. Ligeledes skal det bemærkes, at den tid, der 
er registreret i forbindelse med undersøgelsen, og som nu 
omregnes til kroner, udelukkende indeholder den direkte 
medgåede tid til håndteringen af en fraflytning. Den indi-
rekte tid, som måtte være forbundet med administrationen 
generelt og derfor også til dels fraflytningsprocessen, er 
således ikke medregnet.

Vægtet gennemsnitlig minut-omkostning: 3,84 kr. / minut

 PLANCHE 115 – BEREGNING AF OMKOSTNING VED GENNEMFØRELSE AF FRAFLYTNING

Beregning af gennemsnitlig minutomkostning

Kategori
Procentdel af  

samlet tidsforbrug
Gennemsnitlig årsløn*

Gennemsnitlig omk.  
per minut**

HK-medarbejder 37,4% 335.644 kr. /år 3,39 kr. /minut

Inspektør 51,3% 430.603 kr. /år 4,35 kr. /minut

Varmemester/ejd. funktionær 
/vicevært

11,3% 298.789 kr. /år 3,02 kr. /minut

*  (Månedsløn + pensionsbidrag) x 12. Gennemsnittet 
er beregnet ud fra hver af funktionernes lønniveau i 
boligorganisationerne.

**  Beregnet som: Årsløn / (220 arb.dage x 7,5 time / dag x 
60 min/time)  Årsløn i kr. / år / 99.000 min/år.

PLANCHE 115 – BEREGNING AF OMKOSTNING VED GENNEMFØRELSE AF FRAFLYTNING
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Til højre ses oversigten over det samlede ressourceforbrug 
opgjort i kroner.
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PLANCHE 116 – OVERSIGT OVER SAMLET OMKOSTNING VED EN FRAFLYTNING

PLANCHE 116 – OVERSIGT OVER SAMLET OMKOSTNING VED EN FRAFLYTNING
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11.5 Statistisk beregning af bag- 
 grundsfaktorernes betydning
Som afslutning på benchmarking-analysen er det valgt at 
undersøge eventuelle statistiske sammenhænge mellem 
baggrundsvariablene og tidsforbruget forbundet med hver 
af hovedaktiviteterne. Denne påvisning af, om der er sam-
menhænge eller ej, skal tillige være med til at understrege 
validiteten af dataene (til denne analyse er anvendt det 
statistiske analyseværktøj SPSS). 

Konklusionerne fra de statistiske analyser er opsamlet på 
nedenstående plancher, hvor også boligorganisationernes 
kommentarer fra evalueringsmødet er angivet. Der viste sig 
at være nogle statistiske sammenhænge i dataene, som bo-
ligorganisationerne ikke var enige i. I denne sammenhæng 
er det vigtigt at bemærke, at dette skyldes, at der er relativt 
få deltagere i analysen, som har forskellige karakteristika for 
deres boligmasse og fraflyttere, jf. gennemgangen af de be-
skrivende analyser for baggrundsvariablene. Når antallet af 
deltagere ikke er flere, og disse har forskellige karakteristika, 
har dette været med til at fremprovokere nogle falske stati-
stiske sammenhænge, og betyder således ikke at dataene i 
sig selv er misvisende.

 PLANCHE 117 – KONKLUSION - BOLIGSTØRRELSE

PLANCHE 117 – KONKLUSION - BOLIGSTØRRELSE

Konklusion – Boligstørrelse :

Der er påvist en positiv sammenhæng mellem boligstør-
relse og tidsforbruget, forbundet med hovedaktivitet 1 
og 2. Dvs. jo større boligen er, jo mere tid er der forbundet 
med hhv. opsigelsen samt syn. 

Kommentar: Der burde ikke være sammenhæng mellem 
boligstørrelse og tidsforbrug vedr. opsigelse. Tendensen skyl-
des dog højst sandsynligt, at C, der har flest mindre boliger, 
ligeledes har lavest tidsforbrug ved hovedaktivitet 1, uden at 
det er forklaret af boligstørrelsen, men i stedet proceduren, 
jf. tidligere forklaring. Alle er enige i positiv sammenhæng 
mellem boligstørrelse og tidsforbrug ved syn.

Der har ikke kunnet påvises nogen sammenhæng mellem 
boligstørrelse og tidsforbrug til hovedaktivitet 3 og 4. 
Dvs. boligens størrelse har ikke nogen påviselig indvirk-
ning på tiden, forbundet med administration af fraflytnin-
gen samt flytteafregning. 

Kommentar: Alle enige.
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Konklusion – Beboelsesperiode :

Der er påvist en positiv sammenhæng mellem beboel-
sesperiode og tidsforbruget til hovedaktivitet 2 og 4. 
Dvs. jo længere fraflytter har boet i boligen, jo mere tid 
er der forbundet med hhv. syn og flytteafregning. 

Kommentar: Enighed om, at der muligvis kan være en 
sammenhæng i begge tilfælde.

Der har ikke kunnet påvises nogen sammenhæng mel-
lem beboelsesperiode og tidsforbruget til hovedakti-
vitet 1 og 3. Dvs. perioden, fraflytter har boet i boligen, 
har ikke nogen påviselig indvirkning på tiden, forbun-
det med opsigelse samt administration af fraflytningen. 

Kommentar: Alle enige

PLANCHE 118 – KONKLUSION – BEBOELSESPERIODE

PLANCHE 118 – KONKLUSION – BEBOELSESPERIODE
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PLANCHE 119 – KONKLUSION – BOLIGTYPE

Konklusion – Boligtype :

Det er påvist, at en ungdomsbolig forbruger signifikant 
mindre tid til hovedaktivitet 1, Opsigelse, samt hovedakti-
vitet 2, Syn, end almen- og ældreboliger. 

Kommentar: Der burde ikke være sammenhæng. Kan igen 
muligvis forklares af C’s procedurer.

Det er påvist, at en ældrebolig forbruger signifikant mere 
tid til hovedaktivitet 4, Flytteafregning, end almen- og 
ungdomsboliger. 

Kommentar: Der burde ikke være sammenhæng. Kan 
imidlertid være forklaret af D, der i høj grad har ældreboliger, 
men hvor et højt tidsforbrug i hovedaktivitet 4 er forklaret af 
andre faktorer end boligtypen, jf. tidligere diskussion.

Der har ikke kunnet påvises nogen sammenhæng mellem 
hovedaktivitet 3, Administration af fraflytningen, og de 
tre boligtyper. 

Kommentar: Alle enige.

 PLANCHE 119 – KONKLUSION BOLIGTYPE
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11.6 Sammenfatning

Som afslutning på benchmarkingen, sammenfattes de 
opnåede resultater i følgende konklusioner.

Sammenfattende konklusion

Den supplerende analyses resultater er markant forskel-
lige fra den først gennemførte detaljerede benchmar-
king. Tidligere var der en forskel fra 567 kr. til 1.650 kr. 
– nu forskel fra 405 kr. til 555 kr.

Forskellen grunder helt basalt i tilgangene til analy-
serne:

 •  Udgangspunktet i den tidligere analyse var de 
faktiske opgørelser af personale- og administrati-
onsomkostninger, hvorfra man arbejdede baglæns 
og nedbrød disse ud fra vurderinger af, hvor stor en 
del der kunne allokeres til til- og fraflytninger. 

 •  Udgangspunktet for nærværende analyse er helt 
omvendt – her er udgangspunktet tidstagning på  

    det lavest mulige niveau, hvorfra der akkumuleres 
op til niveauet for en samlet fraflytning.

 I den tidligere analyse var derfor medregnet al indirekte 
tid og omkostninger, forbundet med personale og 
administration. 

I nærværende analyse er der alene tale om indregning 
af den medgåede tid til behandlingen af fraflytningen, 
hvorfor omkostninger til fx kørsel ikke er indregnet. 
Dette kan således også være medforklarende til noget 
af niveauforskellen i beløbenes størrelse.

PLANCHE 120 – SAMMENFATTENDE KONKLUSION

PLANCHE 120 – SAMMENFATTENDE KONKLUSION
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PLANCHE 121 – KONKLUSION – BOLIGTYPE

Sammenfattende konklusion, 
fortsat

I den tidligere analyse var det ikke muligt at sammenligne 
på lavere niveau end de samlede omkostninger, grundet 
de metodemæssige tilgange.

Sammenligning på et lavere niveau er i højere grad lyk-
kedes i nærværende analyse, hvor det har været muligt at 
sammenligne hovedaktiviteter på tværs. 

Sammenligning på tværs af delaktiviteter er ligeledes 
mulig, men skal stadig tages med forbehold, da der kan 
være forskellige tilgange til opgørelserne.

En overordnet konklusion må være, at der er opnået en 
god kvalitet af datagrundlaget, og vi er derfor kommet 
tættere på et godt benchmarking-grundlag. Det skal dog 
samtidig siges, at det har været afgørende, at der er ble-
vet gået mere detaljeret til værks – herunder tidstagning 
helt ned i minut-nøjagtighed.

 PLANCHE 121
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De deltagende boligorganisationer havde afslutningsvist 
følgende kommentarer til analysen og forbedringstiltag 
til, hvis en lignende undersøgelse skulle gennemføre en 
anden gang.

PLANCHE 122 – YDERLIGERE KOMMENTARER FRA BOLIGORGANISATIONERNE

PLANCHE 122 – YDERLIGERE KOMMENTARER FRA BOLIGORGANISATIONERNE

Yderligere kommentarer  
fra boligorganisationerne

Yderligere variable til forklaring af tidsforbruget, og 
som ikke allerede er indeholdt i analysen, kunne være:

 •  Om boligorganisationen har en funktionsopdelt 
eller sektionsopdelt (sagsopdelt) struktur

 •  Medarbejdererfaring/anciennitet – muligt, at der 
vil være forskel i tidsforbruget alt efter, om en 
boligorganisation har stor udskiftning i medarbej-
derstaben eller ej

 •  Beboersammensætningen – muligt, at der vil 
findes en forklaring ud fra, hvorvidt en boligorga-
nisation fx har en stor gruppe beboere med anden 
etnisk herkomst, en stor del belastede familier mv.

Der vil kunne opnås en større præcision ved at følge 
de samme sager gennem alle fraflytningsaktiviteterne 
– simpelthen lade et skema følge sagen. Herved opnås 
et større helhedsbillede – dog vil der samtidig være et 
behov for en længere registreringsperiode.

Som opfølgning på analysen og som næste trin i en 
benchmarking-proces, vil det være interessant for 
boligorganisationerne detaljeret at sammenligne forret-
ningsgange for at få ideer til eventuelle forbedringstil-
tag. Derfor har boligorganisationerne aftalt at udar-
bejde og udveksle korte forretningsgangsbeskrivelser.
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Temaundersøgelse om 
administrationsforhold m.v.  
2. del Benchmarking m.v.

1. Resume
Temaundersøgelse om administrationsforhold m.m., 2. del, 
er et udviklingsprojekt om benchmarking m.v. Baggrunden 
for dette udgangspunkt er, at 

 •  følge op på den seneste temaundersøgelse om ad-
ministrationsforhold og afdække årsager til forskelle i 
administrationsudgifterne.

 •  følge det stigende samfundsmæssige krav om at organisa-
tioner skal drives effektivt. Krav der er formuleret af Finans-
ministeriet til offentlige foretagender og som Socialmini-
steriet forventes at gå ind i ved at ville etablere et egentligt 
benchmarking system for den almene boligsektor.

Benchmarking undersøgelsen skal have fokus på udvikling 
af metoder og værktøjer til brug ved benchmarking under-
søgelser i sektoren. Der skal:

 •  udvikles en metode til benchmarking udfra allerede 
tilgængelige data.

 •  udvikles en metode til udvælgelse af sammenlignelige 
boligorganisationer.

 •  gennemføres en benchmarking undersøgelse af admini-
strationsforhold udfra allerede tilgængelige data.

 •  udvikles en model/kogebog for benchmarking på et 
mere detaljeret niveau end kontoplanens.

 •  gennemføres benchmarking undersøgelse på et mere 
detaljeret niveau. Her hentes data i boligorganisatio-
nerne for et mindre forvaltningsområde f.eks. udlejning/
til- og fraflytning og generelt for administration.

Emnet skal undervejs i processen gøres til genstand for en 
drøftelse i en bredere sammenhæng f.eks. ved et seminar el-
ler lignende. Den nedsatte følgegruppe fra 1. del fortsætter. 

2. Baggrund
Landsbyggefonden har mulighed for at afholde udgifter til 
eksterne tværgående undersøgelser af udvalgte områder 
indenfor forvaltning af alment byggeri. Sådanne undersøgel-
ser skal bidrage til opbygningen af en referenceramme for 
almen boligvirksomhed. Referencerammen for virksomheden 
i den enkelte boligorganisation består blandt andet af So-
cialministeriets regnskabsstatistik samt Landsbyggefondens 
huslejestatistik og regnskabsdatabase. Grundlaget for disse 
økonomiske oplysninger er den obligatoriske regnskabsind-
beretning på edb. Fonden ønsker at udbygge referenceram-
men med modeller for benchmarking af sektoren.

Baggrunden for udviklingsprojektet skal findes i den øgede 
samfundsmæssige fokusering på, at offentlige virksomhe-
der drives så effektivt som muligt. Finansministeriet står 
som en væsentlig drivkraft bag denne fokusering. Finansmi-
nisteriet har udgivet en publikation , hvoraf det fremgår, at 
Finansministeriet vurderer, at benchmarking kan under-
støtte den nødvendige effektivisering og prioritering i den 
offentlige sektor og ministeriet ønsker at fremme anven-
delse af dette værktøj.

Finansministeriet følger op ved at gennemføre en række 
benchmarking undersøgelser bl.a. i forbindelse med Finans-
ministeriets budgetredegørelser f.eks. af kommunernes 

integrationsindsats, retskredsene, udenrigstjenesten, folke-
skolerne, sygehusene mv.

Et af de nyeste tiltag indenfor dette område er en regerings-
beslutning om at oprette et nationalt evalueringsinstitut 
til at gennemføre omfattende benchmarking analyser af 
kommunernes indsats.

Fra Socialministeriet er det oplyst, at man i den kommende 
tid vil igangsætte et projekt med det formål at etablere et 
egentligt benchmarking system for den almene boligsektor. 
I England er der allerede fokus på sektoren i form af forskel-
lige krav . Der følges blandt andet op med årlige gennem-
gange/sammenligninger på det finansielle område og det 
vurderes om organisationerne er i stand til at opfylde de 
politiske-samfundsmæssige krav, de er stillet overfor.

3.  Sammenhæng til ”Temaundersøgelse om  
administrationsforhold m.m. 1. del”

Landsbyggefonden har i ”Temaundersøgelse om admini-
strationsforhold m.m. 1. del”, fået foretaget en undersøgelse 
af forskellige forhold i relation til almene boligorganisatio-
ners administration. 

”Temaundersøgelsen om administrationsforhold m.m. 1. del” 
består af en beskrivelse af en række faktiske forhold i den 
daglige administration i en række boligorganisationer og af en 
nærmere analyse af udvalgte forhold og problemstillinger. Ho-
vedvægten er lagt på administrationsproduktet og udgifterne 
hertil, herunder det kostægte administrationsbidrag. Under-
søgelsen belyser og forklarer årsager til forskelle i administrati-
onsbidrag mv.. Undersøgelsen påviser blandt andet en række 
forhold, som gør sammenligninger vanskelige, blandt andet er 
det  påvist, at der er forskellig konteringspraksis og at admini-
strationsbidraget ikke i alle organisationer opkræves kostægte.

OPGAVEBESKRIVELSE
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Set i lyset af, at boligorganisationerne er underlagt forvalt-
ningsrevision, er det nødvendigt og indlysende, at der skal 
være mulighed for at foretage sammenligninger på tværs af 
sektoren. Der er også tale om ledelsesmæssige oplysninger/
værktøjer, som naturligt må indgå i arbejdet med at drive 
almen boligvirksomhed. Endvidere er der et samfundsmæs-
sigt behov for, at der foreligger sammenlignelige data for 
sektorens forhold og en samfundsmæssig interesse i, at 
sektoren drives så effektivt som muligt. 

Der er således behov for at arbejde videre med at under-
søge forholdet mellem administrationsydelse og pris i et 
udviklingsarbejde med benchmarking. På sigt er det tanken, 
at benchmarking skal udbygges til også at omfatte andre af 
sektorens forhold.

4. Opgaven
Undersøgelsen skal ikke betragtes som et større samfunds-
orienterende forskningsprojekt, men skal indeholde udvik-
lingsorienterede elementer, som blandt andet konkret skal 
kunne anvendes i forbindelse med forvaltningsrevision og 
herunder målsætningsarbejde i de almene boligorgani-
sationer. Det skal derfor tænkes ind i opgaveløsningen, at 
boligorganisationerne via undersøgelsen selv skal kunne 
arbejde videre med benchmarking undersøgelser. Der skal 
derfor i rapporten om benchmarking undersøgelserne 
indgå præsentation af metoder hertil.

Undersøgelsens fokus skal ligge på konkret arbejde med 
benchmarking, dette skal ske på både et overordnet niveau 
og et mere detaljeret niveau. 

Boligorganisationernes administrationsforhold skal bench-
markes udfra de tilgængelige oplysninger i regnskabsdata-
basen. Eventuelle skævheder i datagrundlaget - også som 

følge af kvalitetsforskelle - overlades til boligorganisationer-
nes forklaring.

På det overordnede niveau ønskes udviklet et værktøj – a’ la 
Kommunernes Landsforenings Ressource-Luppen , som kan 
bruges af boligorganisationer, som selv ønsker at foretage 
benchmarking, til at finde de boligorganisationer, som bolig-
organisationen finder det relevant at sammenligne sig med. 
Når det drejer sig om administrationsudgifterne, kan det 
blandt andet være faktorer som: beliggenhed, antal boliger 
og antal afdelinger. Disse oplysninger findes i regnskabsind-
beretningerne. Der vil også være behov for at kunne sortere 
efter, om der er mange socialt belastede afdelinger .  

Der ønskes også gennemført benchmarking i samarbejde 
med boligorganisationerne på et mere detaljeret niveau. 
Denne benchmarking skal gå et spadestik dybere end kont-
oplanen. Det giver mulighed for at foretage benchmarking, 
hvor der tages højde for forskelligheder i regnskabspraksis 
og for at benchmarke på delområder af administrations-
opgaven f.eks. udlejning/til- og fraflytning. På dette niveau 
skal kvalitetsdimensionen inddrages i analysen i form af 
brugerundersøgelser.

De forventede brugere af benchmarking er boligorganisa-
tionerne, som kan gøre brug af benchmarking i den daglige 
administration og i arbejdet med forvaltningsrevision. Revi-
sorer kan også have gavn heraf i forbindelse med deres del 
af arbejdet med forvaltningsrevision. Tilsvarende gør sig gæl-
dende for kommunerne i forbindelse med tilsynsopgaven, og 
andre interessenter som Landsbyggefonden, Boligselskaber-
nes Landsforening, Realkreditinstitutter, Socialministeriet osv.

Formidlingsaspektet har høj prioritet. Det er ønskeligt, at 
formidlingen omfatter både resultaterne af benchmarking 

og enkle modeller til brug for og inspiration for boligorgani-
sationernes eget fremtidige arbejde med benchmarking.

4.1 Benchmarking på det overordnede niveau
Benchmarking er en metode til at skabe større effektivitet i 
organisationer. Den kan anvendes som en form for erstat-
ning af markedskræfterne og giver mulighed for at sam-
menligne virksomheders præstationer. Udgangspunktet 
er at sammenligne sig med nogle, som gør det godt, med 
henblik på at lære af disse virksomheder. Der er altså tale 
om et væsentligt ledelsesinstrument. 

Benchmarking på det overordnede niveau gennemføres 
med udgangspunkt i allerede tilgængelige data. Data hentes 
i Landsbyggefondens regnskabsdatabase og data følger 
dermed kontoplanens opbygning og detaljeringsniveau. Der 
kan suppleres f.eks. med oplysninger om antal afdelinger og 
antal til- og fraflytninger, som en faktor for om boligorga-
nisationerne har administrationstunge afdelinger. Endelig 
kan der indhentes oplysninger fra KÅS-statistikken, som kan 
bruges til finde et mål for organisationer med mange socialt 
belastede afdelinger, det kan f.eks. være indkomstforhold og 
antal personer med anden national baggrund end dansk.

Denne første benchmarking undersøgelse af sektorens for-
hold afgrænses til at sammenligne administrationsforhold. 
Som beskrevet tidligere følges der hermed op på temaun-
dersøgelsen om administrationsforhold m.m. 1. del.

Resultatet af den overordnede benchmarking skal kunne 
integreres med brug af fondens regnskabsdatabase. Meto-
den skal beskrives grundigt og enkelt, således at fondens 
medarbejdere på sigt kan udbygge benchmarkingen med 
flere områder udfra den anvendte metodik. Det samme gør 
sig gældende for ”Ressource-Luppen”.
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Kommunernes Landsforenings ”Ressource-luppen” er et 
værktøj udviklet til benchmarking og nøgletalssammen-
ligninger mellem kommuner. Kommuner er forskellige 
– ligesom boligorganisationer, og ”luppen” kan bruges til 
at finde sine ”tvillinge” kommuner. Kommunernes – og 
boligorganisationernes – forskellighed kan skyldes både 
egentlige politiske prioriteringer og grundlæggende struk-
turelt betingede årsager. ”Luppen” søger at afgrænse for de 
forskelligheder, som har med de grundlæggende strukturer 
at gøre. Strukturforskellene afhænger af, hvilke områder der 
skal undersøges. ”Luppen” er udviklet til skole, dagtilbud og 
kontanthjælp. Som eksempel på de faktorer, som indgår i 
skole – ”Luppen” kan nævnes: væksten i elevtallet i folkesko-
len fra 1995 – 2000, andelen af tosprogede elever, indbyg-
gertallet mv. I denne benchmarking om administrations-
forhold kan for eksempel indgå: geografisk placering, antal 
boliger, antal afdelinger, antal til- og fraflytninger og et mål 
for social belastning. ”Ressource-Luppen” for boligorganisa-
tioners administrationsforhold skal kunne gøres tilgængelig 
på fondens hjemmeside.

4.2 Benchmarking på detaljeret niveau
På dette niveau skal data findes og analyseres på et mere 
detaljeret niveau end kontoplanens. Dette indebærer, at 
fonden ikke har et fuldstændigt datagrundlag at stille til 
rådighed, der skal suppleres med data hentet hos boligor-
ganisationerne.

Boligorganisationerne opfordres i “Landsbyggefonden 
Orienterer” til at melde sig som deltagere i benchmarkin-
gen. Det overordnede sigte med undersøgelsen er ikke en 
egentlig sammenligning mellem et antal boligorganisa-
tioner. Der er tale om et udviklingsarbejde med henblik på 
udvikling af metoder og værktøjer til fremtidige benchmar-
king undersøgelser.

Der skal redegøres for forløbet af processen og omfanget af 
forventet indsats fra boligorganisationerne. I det hele taget 
er det meget vigtigt, at boligorganisationerne informeres 
grundigt og at der lægges stor vægt på et godt samarbejde 
med boligorganisationerne. Undersøgelsen ønskes gen-
nemført på et så stort antal boligorganisationer som muligt, 
for at den kan blive beskrivende for sektorens forhold.
Der gennemføres to benchmarking undersøgelser. Den ene 
undersøgelse har det primære formål at få renset det eksi-
sterende datagrundlag for diverse uhensigtsmæssigheder, 
som slører/vanskeliggør sammenligninger af administrati-
onsforholdene. Det er altså en form for præcisering af den 
undersøgelse som gennemføres på makroniveau. 

Den anden undersøgelse går et spadestik dybere end 
kontoplanen og analyserer på et mindre forvaltningsom-
råde f.eks.: udlejning/til- og fraflytning.

Udover de to nævnte benchmarkings, skal der udvikles 
metoder/værktøj til mindre benchmarking undersøgelser 
mellem boligorganisationer/afdelinger. Der ønskes en 
beskrivelse af, hvordan mindre benchmarking undersøgel-
ser kan gennemføres. Beskrivelsen skal være meget enkel, 
lettilgængelig og konkret – en form for kogebog. Med en 
sådan kogebog og med brug af ”ressource-luppen” skal det 
være muligt for boligorganisationerne, at relativt enkelt 
finde samarbejdspartnere til benchmarking projekter efter 
eget valg og gennemføre fremtidige undersøgelser.

5. Organisering
Undersøgelsen skal foregå i nært samarbejde med interes-
serede boligorganisationer.

Det er særdeles vigtigt, at undersøgelsen tilrettelægges 
sådan, at alle de deltagende parter er indstillet på aktivt at 

bidrage til løsningen af opgaven på bedst mulig vis. Det for-
drer blandt andet, at der gives information om undersøgel-
sen og dens indhold på rette tid og sted. Når de boligorga-
nisationer/afdelinger, som skal deltage, er udvalgt, skal der 
ske en orientering om undersøgelsen. Denne orientering 
forestår opgaveløser. Der rettes henvendelse til boligorgani-
sationerne og kommunerne.

Det valgte emne, benchmarking af administrationsforhold, 
vil være et emne, som forventeligt vil vække interesse i bo-
ligorganisationerne. Der vil derfor være behov for bredere 
drøftelser undervejs f.eks. i form af afholdelse af et seminar 
for interesserede.

I lighed med de tidligere temaundersøgelser er der nedsat 
en følgegruppe med repræsentanter for Socialministeriet, 
kommunerne, revisorerne, boligorganisationerne m.fl. 
Følgegruppen skal forud for iværksættelsen af undersøgel-
sen indkaldes til drøftelser, og derudover et passende antal 
gange undervejs i processen. Såvel fondens bestyrelse som 
følgegruppen vil løbende holdes underrettet om under-
søgelsens forløb. Når endelig afrapportering foreligger, 
fremsendes denne til bestyrelsen og følgegruppen inden 
endelig offentliggørelse.

Der vil endvidere blive gennemført en spørgeskema-under-
søgelse om status i boligorganisationernes arbejde med 
indførelse af forvaltningsrevision. Spørgeskema-undersø-
gelsen forestås af fonden selv.
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Kommentarer til Temaundersøgelse 
om administrationsforhold mv. del 2.

Undersøgelsen skal ses som en fortsættelse af den tidligere 
gennemførte temaundersøgelse om administrationsfor-
hold. Den tidligere undersøgelse var primært en beskrivelse 
af de deltagende boligorganisationers forhold og praksis. 
Forklaringer af forskelle i administrationsbidragets størrelse 
vanskeliggjordes dog af forskelle i konteringspraksis og i at 
kvalitetsdimensionen ikke var inddraget i undersøgelsen.

Temaundersøgelse om administrationsforhold mv. del 2 
er et metodisk udviklingsprojekt. Der er gennemført tre 
benchmarking-undersøgelser af administrationsforhold 
med henblik på både at skabe mere klarhed over resultatet 
af den 1. temaundersøgelse om administrationsforhold og 
især med henblik på at udvikle konkrete metoder/værktøjer, 
der kan understøtte det ledelsesmæssige arbejde i boligor-
ganisationerne. Udover denne rapport om projektet, er der 
publiceret to såkaldte kogebøger og udviklet et it-værktøj: 
Tvillingeværktøjet, som findes på Landsbyggefondens 
hjemmeside, til brug for boligorganisationernes arbejde 
med benchmarking.

Den overordnede benchmarking-undersøgelse, som benytter 
Landsbyggefondens regnskabsdatabase som datagrundlag 
for benchmarking af nettoadministrationsomkostninger 
viser klar tendens til, at boligorganisationer med lave admi-
nistrationsomkostninger har mange lejemålsenheder, store 
gennemsnitlige afdelingsstørrelser, lejere med lang gen-
nemsnitlig botid og en tendens til færre arbejdsløse. Der kan 
således konstateres stordriftsfordele i forhold til den samlede 
datamængde. Endvidere medfører solidaritetsprincippet i 
forretningsførerorganisationer, at boligorganisationer under 

forretningsførerorganisationer ikke opnår stordriftsfordele i 
samme grad som selvstændige boligorganisationer. 

Tvillingeværktøjet giver boligorganisationerne mulighed for 
at finde sammenlignelige boligorganisationer blandt andet 
ud fra en række strukturelle kriterier, som f.eks. antal leje-
målsenheder og afdelingsstørrelse. Følgegruppen finder det 
relevant at Landsbyggefonden understøtter det fortsatte 
arbejde i boligorganisationerne med benchmarking ved at 
opdatere tvillingeværktøjet med de aktuelle regnskabsdata 
og sociale nøgletal og ved at udvikle værktøjet til også at 
kunne bruges på andre områder f.eks. driftsudgifterne i 
afdelingerne. 

De detaljerede benchmarking-undersøgelser består af to 
undersøgelser. Den første (kaldes den detaljerede undersø-
gelse) har 16 deltagende boligorganisationer og den anden 
(kaldes den supplerende undersøgelse) har 4 deltagende 
boligorganisationer.

Den detaljerede undersøgelse har som datagrundlag: data-
rensede regnskaber og undersøgelsens område er afgræn-
set til: til- og fraflytning. Kvalitetsdimensionen er inddraget i 
form af en brugerundersøgelse. 

Datagrundlaget blev ikke så validt, som ønsket. Det forkla-
res i undersøgelsen med: forskelle i opgørelsesmetoder, 
forskellig opdeling af aktiviteterne i processerne, forskelle i 
organisering og forskelle i ambitionsniveau blandt del-
tagerne. Konsekvensen heraf blev at undersøgelsen ikke 
blev nedbrudt i delprocesser. Undersøgelsen viser dog 
forskellige parametres indflydelse på de gennemsnitlige 
omkostninger. Blandt andet er der klar tendens til, at flere 
familieboliger fører til mindre omkostninger og at flere 
ungdomsboliger fører til større omkostninger.

Den supplerende undersøgelse, hvori indgår 4 boligorgani-
sationer, har som datagrundlag tidsregistrering af fraflyt-
ninger. Der indgår ca. 6-7 % af de pågældende boligorga-
nisationers antal årlige fraflytninger. Fraflytningsprocessen 
er opgjort på et antal hovedaktiviteter og delaktiviteter og 
tidsregistreringen foregår på detaljeret niveau. Undersø-
gelsen har god kvalitet i datagrundlaget og de involverede 
boligorganisationer blev inspireret af undersøgelsesresulta-
terne til at arbejde med best practice. 

Følgegruppen er af den opfattelse, at benchmarking-analy-
serne og de udviklede værktøjer kan bruges af boligorgani-
sationerne som et supplement til de øvrige ledelsesværktø-
jer. Ikke mindst i forbindelse med den fortsatte udvikling af 
arbejdet med forvaltningsrevision i boligorganisationerne. 
Endvidere kan analyserne og værktøjerne indgå sammen 
med statusundersøgelsen om forvaltningsrevision i overve-
jelserne om fremtidens styring af den almene boligsektor.
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