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I forbindelse med vedtagelsen af lovforslag om effektivisering af 

den almene sektor i 2016 meddelte Trafik-, Bygge- og Bolig-

styrelsen, at der fremover vil blive udmeldt tilsynstemaer, 

som blandt andet kan indgå i styringsdialogen.

Denne pjece stiller skarpt på årets tilsyns-

tema: Effektivitet med fokus på 

særligt ineffektive 

afdelinger.



Effektivitetstal
Styringsdialogen udbygges med effektivi-
tetstal, der viser, hvor effektiv driften i den 
enkelte afdeling er sammenlignet med 
bedste lignende praksis. 

Disse effektivitetstal er resultatet af 
avancerede benchmarkanalyser, der blandt 
andet tager hensyn til afdelingernes stør-
relse, geografiske placering og boligtype. 

Analyserne viser, at der er stor forskel på 
effektivitet mellem landets afdelinger. For 
at sætte fokus på effektivitet, og i særlig 
grad ineffektive afdelinger, er årets tilsyns-
tema ’Effektivitet’.

Nedenstående figur illustrerer effektivitets-
forskelle mellem afdelinger i landet. Rød 
indikerer lav effektivitet, grøn indikerer høj. 

Figur 1: Fordeling af effektivitet 
i hele landet (2016)

Benchmarkanalyser af 2016 regnskaberne 
viser, at 24 pct. af alle afdelinger ligger i det 
røde felt, dvs. har en effektivitet på under 
70 pct. og dermed højt effektivise-ringspo-
tentiale. 

En tilsvarende andel ligger i det grønne felt 
og er blandt landets mest effektive, mens 

godt halvdelen af alle landets afdelinger 
ligger i det gule felt med moderat effektivi-
seringspotentiale. 

Det ses heraf, at der er stor spredning i      
effektivitet mellem afdelingerne.
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Fordeling af afdelingers effektivitetstal i 
landets største boligorganisationer
Den store spredning i effektivitet går igen 
når sammenligningen gøres mellem lands-
dele og mellem organisationer. Alle lands-
dele og organisationer har afdelinger med 
høj og lav effektivitet, og potentialet for at 
blive mere effektiv eksisterer derfor for alle           
landsdele og organisationer.

I nedenstående figur ses fordelingen af 
afdelingers effektivitetstal i de største bolig-                                                                       
organisationer. 

Hver linje i figuren viser fordelingen                                
af afdelingerne i én organisation. Afdel-
ingerne i hver organisation er ordnet                      
efter stigende effektivitet, og den mid-
terste halvdel af alle afdelinger i organi-

sationen ligger i den aflange firkantede 
boks. Midt i boksen er en lodret sort streg, 
som viser den gennemsnitlige effektivitet i       
organisationen. 

Den stiplede linje ud fra hver boks viser, 
hvor 95 pct. af alle afdelingerne i en or-
ganisation ligger rent effektivitetsmæssigt.  

Figuren viser, at der er stor spredning inden 
for alle organisationer, og at alle organi-
sationer har både effektive afdelinger og      
ineffektive afdelinger. 

Figur 2: Effektivitet for store organisationer (2016)
(mere end 3.000 boliger og mere end 30 afdelinger)
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Udgifter per bolig for alle afdelinger i 
hele landet
Nedenstående figur viser udgifter per bolig 
for alle afdelinger i hele landet.                            

Afdelingerne er ordnet efter udgift per 
bolig på den givne konto. Det ses, at der er 
stor forskel på, hvor høj udgift per bolig den 
enkelte afdeling har på de forskellige konti.

Ud for hver konto er der en blå boks. Denne 
boks viser udgiftsniveauet for de midterste 
halvtreds procent af afdelingerne i landet. 
Boksen viser dermed, hvilket udgiftsniveau 
en stor del af afdelingerne har.

Der er stiplede sorte linjer ud fra hver boks. 
Disse linjer markerer hvor 95 pct. af alle   
landets afdelinger ligger. 

De sorte stiplede linjer viser derfor, hvor 
stor forskel der er fra den billigste til den 
dyreste afdeling i landet. 

I grafen er der også en vandret sort 
streg omtrent midt i boksen. Den vis-
er det gennemsnitlige udgiftsniveau for               
afdelingerne.

Figur 3: Variation for udgifter per 
bolig på forskellige konti (2016)
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Effektivisering af afdelinger med særlig 
lav effektivitet
Årets tilsynstema i styringsdialogen er 
afdelinger med særlig lav effektivitet, dvs. 
afdelinger i det røde felt med en effektivi-
tet på under 70 pct. 

Tilsynstemaet søger dermed at understøtte 
Effektiviseringsaftalen mellem BL, KL og 
regeringen om samlet set at realisere en 
besparelse på 1,5 mia. kr. på driften i 2020 
regnskaberne. 

Fokus på afdelinger med særligt stort ef-
fektiviseringspotentiale skal være med 
til at øge organisationernes effektivise-
ringsindsats. 

Det er vigtigt, at fokus ikke er på den en-
kelte afdeling, men på at effektivisere 
på organisationsniveau. Dels fordi det                           
er organisationen, der har det overordnede 
ansvar for driften af afdelingerne, og dels 
fordi mange løsninger går på tværs af af-
delingerne i en organisation.

Nedenstående eksempler er en ikke 
udtømmende liste af effektiviseringstiltag 
i organisationer.

Eksempler på tiltag som effektive organisationer har gjort:

1. Øget samdrift, bedre opgavestyring gennem arbejdsplaner, vedlige-
holdelsesplaner, budgetopfølgning, samt overvejelser om in/outsourcing

2. Fælles indkøbspolitik, udbud, forbrugstjek og én indkøbsansvarlig

3. Bedre affaldshåndtering - fx molokker og nedlægning af skakte

4. Løbende udbud af forsikringer, brug af mægler, forsikringsmæssig 
gennemgang af bygninger

5. Energioptimering af fællesarealer - fx LED-belysning og fjernvarme

6. Istandsættelse af fraflyttet lejemål i udbud, opmåling, én ansvarlig

7. Bedre forventningsafstemning om serviceniveau med beboere

8. Administrative stordriftsfordele fx ved sammenlægning af afdelinger

9. Digitale selvbetjeningsløsninger

Læs mere om øget samdrift og 
fælles indkøb på næste side.
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Samdrift - eksempel 1

Indkøb - eksempel 2

Samdrift findes i mange former, men fælles 
for dem alle er, at afdelinger i en eller an-
den udstrækning deler ressourcer. 

For nogle består samdrift i at dele maskin-
park, for andre i at dele medarbejdere og 
for nogle begge dele. Samdrift går ofte, 
men ikke altid, forud for sammenlægning 
af afdelinger.

Generelt viser erfaringen, at jo tættere man 
samdrifter, jo mere sparer man. Der kan dog 
være forhold, der gør, at samdrift ikke er 
rentabel, fx at afdelingerne ligger geografisk 
så spredt, at transportudgifterne overstiger 
besparelsespotentialet ved samdrift.

Organisationer og afdelinger med samdrift 
erfaring fremhæver ofte, at der er mange 
sekundære, men ikke uvæsentlige fordele 

ved samdrift. Disse fordele inkluderer, at ser-
viceniveauet til beboerne højnes, da drifts-
folkene typisk bliver mere specialiserede og 
dermed bedre til at udbedre problemer. 

Herudover medfører samdrift typisk, at 
muligheden for at komme i kontakt med 
driftsfolkene forbedres, for eksempel 
gennem længere telefon- og træffetider.

En anden fordel, der ofte fremhæves, er, 
at det er lettere at tiltrække og fastholde 
kompetente medarbejdere, fordi de har 
mulighed for at fokusere deres kompe-
tencer og får flere kollegaer, og dermed 
bedre arbejdsmiljø.

Indkøb er det andet område med stort 
umiddelbart besparelsespotentiale. 

Effektiviseringsmulighederne ligger i køb af 
eksterne serviceydelser, fx istandsættelse 
af lejemål ved fraflytning og i køb af varer, 
materialer og maskiner. 

Mere effektivt indkøb betyder typisk, at 
der skabes overblik over udgiftsposter, at 

disse sammenlignes med benchmarks, at 
der laves en indkøbsstrategi, sættes i ud-
bud, og at der laves indkøbsordninger. 

Denne proces er i sig selv effektivitets-
fremmende, fordi udgifter og indkøbsprak-
sis bliver dokumenteret og strømlinet. Ud-
bud og indkøbsordninger reducerer typisk 
priserne med 20 pct.
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Kommunale initiativer

Hvor langt er vi fra målet om halvanden 
milliard effektivitet i 2020?

Kommunen kan i forbindelse med 
behandling af tilsynstemaet:

• Drøfte emnet på tværgående møder 
med deltagelse af kommunens bolig-
organisationer.

• Drøfte emnet på årets styringsdialog, 
herunder indhente supplerende oplys-
ninger fra boligorganisationen om de 
mindst effektive afdelinger og organisa-
tionens påtænkte effektiviserings-initia-
tiver.

• Drøfte på styringsdialogen, om der er 
behov for at anmode revisor om en 
dybtgående undersøgelse af særligt in-
effektive afdelinger, herunder særligt 
afdelinger, som ikke øger effektiviteten.  
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Figur 4: Udvikling siden 2014

Boligarealet er fastholdt på 2014 niveau, og de strip-
lede udgiftslinjer er baseret på budgetter
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Her finder du mere viden om almen effektivitet

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 effektivi-
seringsmuligheder med organisationer rundt om i landet.
 
For spørgsmål, kommentarer eller behov for yderligere 
informationsmateriale:

www.almen-effektivitet.dk


