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...viser afdelingers effektivitet, benchmarket 
mod lignende afdelinger

VEJLEDNING TIL 
STYRINGSDIALOG

For at understøtte den almene sektors effektiviserings-
arbejde er der lavet effektivitetstal for alle landets 
afdelinger.

Effektivitetstallene viser, hvor effektiv den 
enkelte afdeling er sammenlignet med 
bedste praksis.

Tallene bliver en del af styrings-
rapporterne, og afdelinger 
med lave effektivitetstal 
skal være fokus i 
styringsdialogen.



Forstå tallene

0-70 pct indikerer stort 
effektiviseringspotentiale.

70-90 pct indikerer 
effektiviseringspotentiale.

90-100 pct indikerer 
effektiv drift.

Effektivitetstallene er ind-
delt i følgende kategorier:

Den stiplede linje viser gennemsnitlig effektivitet for organisationen. 
Den fuldt optrukne linje viser gennemsnitlig effektivitet for regionen.

Eksempel på effektivitetstal for boligorganisation
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I bilag 1 i styringsrapporterne, findes en tabel, som viser hver enkelt afdelings 
navn, nummer og effektivitetstal. Derudover viser tabellen organisationens, 
kommunens og regionens effektivitetsgennemsnit. 
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Sådan er tallene beregnet
En afdelings effektivitetstal er bedste 
praksis fratrukket afdelingens effektivi-
seringspotentiale. 

Hvad er bedste praksis?

Bedste praksis er det udgiftsniveau, den 
billigste, sammenlignelige afdeling har. Ikke 
alene skal bedste praksis være billigere 
samlet set, men bedste praksis skal også 
være billigere på hver af de benchmarkede 
konti. Dette er en måde at tage hensyn 
til eventuelle forskelle i konteringspraksis 
mellem afdelinger.

Hvordan beregnes effektiviserings-     
potentialet?

Effektiviseringspotentialet beregnes som 
den procentvise forskel, der som minimum 
er mellem en afdelings udgifter og bedste 
praksis udgifter. Hvis bedste praksis er 20 
pct. billigere på alle de medtagne konti, vil 
afdelingens effektiviseringspotentiale være 
20 pct. og dens effektivitetstal 80 pct.

Hvilke afdelinger sammenlignes?

Afdelinger skal have samme størrelse, 
samme boligtyper og være beliggende i 
samme region for at blive sammenlignet. 
Afdelinger med primært ungdoms- eller 
ældreboliger sammenlignes med andre 
tilsvarende afdelinger i hele landet for at 
sikre tilstrækkeligt sammenligningsgrund-
lag. Hver afdeling benchmarkes mod mini-
mum 30 sammenlignelige afdelinger, men 
oftest mod langt flere.

Hvilke konti sammenlignes?

For at sikre størst mulig præcision i tallene 
bruger benchmarkmodellen kun et ud-
valg af de konti, der indgår i Effektiviser-
ingsaftalen. Disse konti er 109, 110, 111, 
112.1, 114, 115, 117, 121 og 122. 

Hvilke data bruges?

Tallene er baseret på regnskabsdata, og 
alle 12 måneders regnskaber fra regnsk-
absåret 2016 indgår i data. Enkelte regn-
skaber er frasorteret. Det gælder bl.a. for 
afdelinger med negative udgifter på én af 
de medtagne konti og afdelingerne med 
ekstrem lave udgifter. 
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Her finder du mere viden

Den almene styringsplatform
www.lbf.dk/selvbetjeninger/almenstyringsdialog

Videndelingsforum om effektiv drift
www.bl.dk/driftsnet 

Effektiviseringsenhedens hjemmeside
www.almen-effektivitet.dk

Effektiviseringsenheden 

Effektivitetstallene er produceret af Effektiviseringsenheden for den almene 
boligsektor.

Foruden effektivitetstal, laver Effektiviseringsenheden tematiske analyser, 
øger vidensdeling i sektoren og diskuterer effektiviseringsmuligheder med 
organisationer rundt om i landet.
 
For spørgsmål, kommentarer eller behov for yderligere 
informationsmateriale, se:

www.almen-effektivitet.dk


