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Overvejelser ved Administratorskift 

 
 

 
Boligorganisationerne er efter Almenboligloven og Landsbyggefondens regulativer forpligtet 
til indberetning af oplysninger til en række selvbetjeningsløsninger - obligatoriske databaser. 

Efter yderligere digitalisering af boligstøtte, effektiviseringsberegninger, styringsdialog, 
opkrævninger mv., er disse indberetninger afgørende for almen boligvirksomhed. Der må 
således opstilles overgangsprocedure- og valideringskontroller, som kræves opfyldt, inden 

og under konverteringsforløb. Det gælder f.eks. vedrørende boligportalen og andre 
indberetningsområder jf. nedenfor. 

 
Generel information 
Det vil være hensigtsmæssigt, at der i administrationsaftalen fastsættes vilkår for 

overdragelse af åbningsbalancer, specifikationer af balanceposterne (f.eks. tilgodehavender 
og gæld), vente- og lejerlister ved administratorskifte.  

 
Derudover er det Landsbyggefondens erfaring, at BS/(PBS) konverteringen kan give 
udfordringer ved administratorskifte. Samarbejdet med Nets om bl.a. Betalingsservice bør 

derfor igangsættes så tidligt som muligt – der kan i perioder være ventetid. Det er den 
nuværende administrator, der skal anmode om overgivelse af oplysninger til den kommende 

administrator. Det skal i den forbindelse afklares, om den/de aftaler, som skal overføres, har 
særskilte PBS-Numre, indeholdende de relevante kundenumre, således at den enkelte lejer 
ikke skal oprette ny PBS-aftale. PBS anbefaler derfor at henvendelsen sker så tidligt i 

forløbet som muligt, og gerne starter med en afklarende telefonisk henvendelse til deres 
kundeservice, som træffes på tlf. nr. 44 89 26 50. På denne måde sikres den hurtigste og 

bedste fremgangsmåde for overdragelsen. 
 
Indberetning af data til Landsbyggefonden 

 
Indberetningspligt omfatter i grove træk: 

 
•LBF stamdata 

•LBF lånindberetning 
•Boligportal/huslejeregister 
•LBF regnskabsindberetning 

•Styringsportal mv. 
 

LBF stamdata 
Landsbyggefondens stamdataregister indeholder obligatoriske oplysninger om alle almene 
boligorganisationer, afdelinger m.v. Oplysninger om nye byggerier hentes via BOSSINF, 

ligesom boligorganisationerne er forpligtede til at sørge for, at stamdataregistreringerne er 
opdaterede og korrekte. Alle Landsbyggefondens selvbetjeningssystemer, interne økonomi- 

og sagssystemer henter oplysninger fra LBF stamdata. Eksempelvis bruges BBR 
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ejendomsnummeret til at oprette boliger i boligportal/huslejeregister. Det samme gælder i 
relation til det statslige BOSSINF-STB & Renovering-forvaltningssystem. 

 
LBF lånindberetning 

Selvbetjeningsløsningen lånindberetning danner udgangspunkt for Landsbyggefondens 
opkrævninger af udamortiserede ydelser. Boligorganisationerne gennemgår oplysninger om 

afdelingernes lån, og er forpligtet til at sørge for, at indberetningen er fuldstændig. 
Boligorganisationens revisor er en del af indberetningsprocessen og revisor udsteder en 
erklæring en gang årligt - senest den 15. juni. Indberetningen danner udgangspunkt for det 

kommende års opkrævninger og beregning af rentesikring i visse tilfælde. 
 

Boligportal/huslejeregister 
Landsbyggefonden driver boligportalen/huslejeregistret i medfør af almenboliglovens § 64 og 
94. Boligorganisationerne indberetter data løbende og minimum en gang i døgnet i henhold 

til fondens Regulativ om boligportal. 
 

Oplysningerne anvendes til visning af alle almene boliger på søgeportalen danmarkbolig.dk 
samt til analyse og statistiske formål. Udbetaling Danmark anvender endvidere 
oplysningerne til fastsættelse af boligstøtte, ligesom ansøgningsprocessen på borger.dk 

henter oplysninger gennem løsningen. 
 

Størstedelen af boligorganisationerne indberetter oplysninger ved hjælp af en dyb integration 
fra boligorganisationens IT-system til boligportalen/huslejeregistret. Boligorganisationerne 
har ansvaret for indberetningen. Landsbyggefonden validerer stikprøvevist oplysningerne. 

 
Ved skift af administrator og/eller IT-leverandør er det alene ændrede oplysninger, som skal 

indberettes. Dvs. at allerede indberettede og korrekte oplysninger ikke kræver yderligere 
indberetninger til boligportal/huslejeregister. Eventuelle huslejestigninger og nye 
lejekontrakter pr. skæringsdatoen for etablering af ny administrationsaftale må derfor med 

rette kunne forventes indberettet af tidligere administrator/boligorganisation, således at 
overgangen til ny administrator ikke vil skabe udfordringer. Afstemninger må gennemføres. 

Alternativt må overgangen udsættes, således at dette arbejde kan nås på forsvarlig vis. 
 
Ved administratorskift er Landsbyggefondens boligregistreringsfunktion, i nært samarbejde 

med de berørte organisationer og deres IT-leverandører, meget opmærksomme på 
validering af oplysningerne i boligportalen/huslejeregistret. Især ved skift af IT-leverandør 

skal der tilrettelægges fortløbende afstemninger/fejlopretninger f.eks. ved 
ændringsoplysninger og der skal afsættes tid til det. 
 

 
LBF regnskabsindberetning 

Indberet regnskab. I forbindelse med indlæsning af regnskaberne i indberetningssystemet 
foretager Landsbyggefonden et systemmæssigt og regnskabsmæssigt tjek af regnskaberne. 

Efter revisors godkendelse og endelig indberetning af regnskaberne overføres de til 
Landsbyggefondens regnskabsdatabase. I regnskabsdatabasen kan regnskabsdata og 
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nøgletal udsøges af bolig-organisationer, revisorer, kommuner, beboerdemokrater, beboere 
m.fl. og anvendes til en lang række formål, fx. benchmarking, forvaltningsrevision og 

budgetlægning. 
Regnskabsdata indgår desuden som en integreret del af Landsbyggefondens 

benchmarkingværktøj Tvillingeværktøjet. Endvidere anvendes regnskabs-data også til en 
lang række statistiske formål i fonden, som f.eks. husleje- og udgiftsstatistik, analyser og 

temastatistikker. 
 
Regnskaberne overføres automatisk til Almenstyringsdialog.dk., hvor de indgår i 

dokumentationspakkerne til brug for styringsdialogen mellem boligorganisationerne og 
kommunerne. Der er udarbejdet et sæt retningslinier for indberetningen. Der er særskilte 

kontoplaner for boligorganisationer, afdelinger mv. som skal anvendes. Der er desuden 
udarbejdet to brugervejledninger for hhv. boligorganisationer og revisorer. Materialet findes 
på fondens hjemmeside. 

 
Styringsportal mv. 

Boligorganisationerne skal årligt indsende dokumentation til kommunen til brug for 
styringsdialogen. Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport og 
boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder regnskabsspørgeskema og årsberetning 

samt resultater af eventuelle relevante analyser. Styringsrapporten er et element i 
boligorganisationernes dokumentation til kommunen. Styringsrapporten omfatter dels en 

række vurderingsspørgsmål og dels en række baggrundsinformationer. Disse angiver i 
hvilken grad boligorganisationen lever op til 
styringsmålsætningerne/effektiviseringsarbejdet. For at sikre den mest effektive 

indberetning af bl.a. boligorganisationernes styringsrapporter til kommunerne sker dette via 
en IT-platform. Landsbyggefonden står på vegne af og i samarbejde med Transport-, 

Bygnings- og Boligministeriet for IT-platformen, som samler, behandler og præsenterer de 
enkelte elementer i dokumentationen til brug for styringsdialogen i den almene boligsektor. 
Driftsansvaret varetages af Landsbyggefondens center for Almen Analyse. 

 
Herudover er der udfordringer i forhold til igangværende driftsstøttesager, hvor der (også) er 

behov for en detaljeret redegørelse for den fremtidige organisering af boligorganisationens 
administration, byggeforretningsførelse mv. Dette anses af vital betydning for bl.a. 
driftsstøttesagernes gennemførelse. Fonden forudsætter, at der kan samarbejdes herom 

med boligorganisationen og tilsynet. 
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