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1. Indledning 

 

NYT pr. 28. april 2022: 
I aftalen om effektivisering af den almene boligsektor i 2021-2026 mellem KL, BL og Trans-

port og Boligministeriet er der særlig fokus på boligafdelinger, der ikke er kommet ordentlig i 
gang med effektiviseringsarbejdet. 
 

Det er aftalt, at boligorganisationer, der har afdelinger med lave effektivitetstal i de seneste 
tre regnskaber, og dermed er markeret som ”røde afdelinger” i styringsrapporten og afde-
lingsrapporterne, skal udarbejde obligatoriske effektiviseringshandleplaner, som skal drøftes 

på det årlige styringsdialogmøde med kommunen.  
 
Styringsrapporten og afdelingsrapporterne indgår i den samlede dokumentationspakke, som 

boligorganisationen årligt skal fremsende til kommunerne i styringsplatformen Almensty-
ringsdialog.dk. 
 

Landsbyggefonden har efter aftale og i samarbejde med ministeriet derfor implementeret 
følgende konkrete ændringer i hhv. styringsrapporten og afdelingsrapporterne:  
 

• I styringsrapportens afsnit IV. Centrale facts om boligorganisationen indgår en over-
sigt over de afdelinger i boligorganisationen, som i de seneste tre år er markeret som 
en rød afdeling med angivelse af afdelingernes effektivitetsprocent. 

• I styringsrapportens afsnit V. Centrale facts om afdelingerne indgår disse afdelinger li-
geledes i oversigten over afdelinger med kritiske nøgletal.  

• I afdelingsrapporten er der indsat et nyt afsnit Røde afdelinger, som indeholder den 

obligatoriske handlingsplan for afdelingen, som skal udfyldes. 
 
Ændringen implementeres 28. april 2022 og implementeres i dokumentationspakker 2022, 

der ikke er fremsendt og fremadrettet i kommende dokumentationspakker. 
 
Tidligere ændringer: 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet, at der pr. 15. september 2017 implementeres 
en række ændringer i styringsrapporten for boligorganisationer og administrationsorganisati-
oner samt i oplysningsskemaet for afdelinger.  

Nye data om effektivitet mv. indarbejdes. Desuden sker der en revision af indhold og omfang 
af spørgsmål, samt automatisk overførsel af en række data, herunder data om anvisninger, 
beboerklagenævnssager og fraflytninger, som erstatning for hidtidige manuelle indtastninger. 
Ændringer der bl.a. har fokus på at forenkle og lette den administrative opgave for boligor-

ganisationerne og kommunerne. Landsbyggefondens brugervejledning er i den forbindelse 
opdateret.  

 
Boligorganisationerne skal i henhold til § 164, stk. 3 i lov om almene boliger mv. og § 109 
driftsbekendtgørelsen årligt indsende en dokumentationspakke til kommunen til brug for sty-

ringsdialogen. Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport (inkl. afde-
lingsskemaer) og boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder regnskabsspørgeskema 
og årsberetning samt resultater af eventuelle relevante analyser. 

 
Fremsendelsen af boligorganisationernes dokumentationspakker til kommunerne sker via 
www.almenstyringsdialog.dk. Landsbyggefonden varetager driftsansvaret for Almenstyrings-

dialog.dk for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Fonden indarbejder løbede tilpasninger, æn-
dringer og nye funktioner i platformen efter nærmere aftale med styrelsen. Udfyldelse af bo-
ligorganisationernes styringsrapporter mv. sker elektronisk ved, at den enkelte boligorgani-

sation logger på IT-platformen og udfylder en række oplysninger og vurderinger i en fortrykt 
standard for det enkelte år. I styringsrapport mv. indgår desuden en række forudfyldte nøg-
letal og benchmarks hentet fra bl.a. Landsbyggefondens regnskabsdatabase, Landsbygge-

fondens stamdatabase, Huslejeregister, Styrelsen, Bossinf mv. 
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Kommunen kan via platformen følge status for boligorganisationernes arbejde med styrings-

rapporterne mv. samt hente de fremsendte styringsrapporter mv. til brug for dialogmøderne. 
Kommunen skal i platformen elektronisk fastsætte indsendelsesfristen for dokumentations-
pakkerne samt uploade redegørelser fra afholdte dialogmøder. 

 
Almenstyringsdialog.dk indeholder tidligere års dokumentationspakker, og det er muligt til 
hver en tid at hente tidligere års styringsrapporter mv. Boligorganisationer og kommuner kan 

endvidere trække en række standardstatistikker med nøgletal og benchmarks fra styrings-
rapporterne og eksportere disse til Excel til videre analyse. 
 

Login sker med NemID.  
 
Ministeriet har udgivet vejledningsmateriale vedr. styringsdialog mv. Ministeriets vejledning 

samt yderligere information om nøgletal, benchmarks, datagrundlag mv. kan findes i IT plat-
formen under fanebladet ”Vejledning”. 
 

Der henvises endvidere til følgende Landsbyggefonden orienterer, der indeholder væsentlige 
informationer, hvorfor det anbefales at læse dem: 
 

• Nr. 508 af 7. september 2010 
• Nr. 510 af 1. oktober 2010 
• Nr. 514 af 5. november 2010 

• Nr. 518 af 16. december 2010 
• Nr. 554 af 22. december 2011 
• Nr. 626 af februar 2014 

• Nr. 630 af 1. april 2014 
• Nr. 655 af 8. december 2014 
• Nr. 742 af 6. juli 2017 

 
Brugervejledningen indeholder en række skærmprints fra platformen. De er fra en testversi-

on af platformen. De viste data og statusser er derfor ikke nødvendigvis identisk med de rig-
tige data og statusser. 
 

2. Diagram over processen 

Forløbet i forbindelse med udfyldelse og indberetning af styringsrapporter mv. er illustreret i 
nedenstående procesdiagram.  
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3. De forskellige ”roller” i Almenstyringsdialog.dk 

Der er fire forskellige ”roller” i Almenstyringsdialog.dk. 

 
1. Boligorganisationer med egne afdelinger 
2. Boligorganisationer med egne afdelinger, der administrerer andre boligorganisationer 

3. Administrationsorganisationer 
4. Kommuner 
 

I det følgende gennemgås processen og de væsentligste funktionaliteter for rollerne 1-3. For 
”kommunerollen”, henvises der til særskilt brugervejledning. 
 

Regionale, kommunale og selvejende almene ældreboliger samt selvejende almene ung-
domsboliger er ikke omfattet af kravene om årligt at udarbejde og indsende styringsrapport 
mv. 

  

Boligorganisation /

Adm.organisation

Kommune

Log-in

Vælg 

dokumentations-

pakke

Data fra  

LBF, m.fl. (regnskabs-

indberetning m.v.)

Udfyld 

styringsrapport 

og 

afdelingsskemaer

Vedhæft 

evt. 

dokumenter

Fremsend 

styringsrapport 

mv. til kommunen

Styringsrapport 

mv. kan ikke 

fremsendes, hvis

regnskabet ikke er 

indberettet til LBF

Statusoversigt over

dokumentations

pakker

Fastsæt evt. frist for indsendelse af 

styringsrapport mv..

Samt angivelse af mailadresse

Modtagelse af styringsrapport m.v.

Efter afholdt dialogmøde 

lægges redegørelsen i systemet

Procesdiagram for Almenstyringsdialog.dk

Afholdelse af styringsdialogmøde
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4. Generelt 

IT-platformen kan tilgås enten direkte på www.almenstyringsdialog.dk, eller via fondens 

hjemmeside. På forsidebilledet af Almenstyringsdialog.dk er der adgang til login som hhv. 
boligorganisation/administrationsorganisation, kommune eller offentlig adgang uden login. 
Der kan logges ind enten ved at trykke på et af de tre billeder eller på ”login-knappen”.  

 
Login sker med NemID, og rettigheder administreres således lokalt hos den enkelte boligor-
ganisation/administrationsorganisation. 

 
Under fanebladet ”Om Almenstyringsdialog.dk” findes information om styringsdialogen, som 

kan tilgås uden login. 
 

 
 

5. Boligorganisationer med egne afdelinger 

5.1 Oversigtsside 

Når boligorganisationen er logget ind, vises oversigtssiden. Her er der adgang til dokumenta-

tionspakker, statistik og vejledning, dels via fanebladene og dels via billedfelterne. Status for 
arbejdet med seneste dokumentationspakke vises også. Det aktive faneblad er markeret 
med en lysere farve. 

 
a. Dokumentationspakker: Adgang til styringsrapporter mv. Gennemgås nærmere ne-

denfor. 

 
b. Vejledning: Indeholder brugervejledning, Ministeriets Vejledningsmateriale, notat om 

nøgletal og benchmarks, pjecer fra BL/KL mv. 

 
c. Statistik: Indeholder diverse statistikrapporter. 

 
d. Status: Viser status for aktuel dokumentationspakke. 

 

http://www.almenstyringsdialog.dk/
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5.2 Dokumentationspakker 

5.2.1 Generelt 

Under fanebladet ”Dokumentationspakker” vises en oversigt over status mv. på boligorgani-
sationens dokumentationspakker. En boligorganisation har kun adgang til egne dokumentati-
onspakker.  

 
Til hvert styringsdialogår er knyttet én dokumentationspakke, og hver dokumentationspakke 
indeholder styringsrapport, afdelingsskemaer, regnskabsmateriale mv. F.eks. er dokumenta-

tionspakke 2017 knyttet til styringsdialogåret 2017, og dokumentationspakke 2017 indehol-
der bl.a. seneste regnskabsmateriale og regnskabsnøgletal, hvilket vil sige for regnskabsåret 

2016. 
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Status på dokumentationspakke: 
En dokumentationspakke kan have forskellig status, afhængigt af hvor langt boligorganisati-
onen/kommunen er i processen: 

 

Klar til udar-
bejdelse: 

Boligorganisationen har ikke påbegyndt udfyldelse af 
styringsrapport og afdelingsskemaer mv. 

Under udar-
bejdelse: 

Boligorganisationen har påbegyndt udfyldelse. 
 

Helt udfyldt: Boligorganisationen har udfyldt det hele, men ikke 
fremsendt til kommunen. 

Fremsendt: Boligorganisationen har fremsendt dokumentations-
pakken til kommunen. 

Møde afholdt Styringsdialogmøde er afholdt (og kommunen har 

markeret i systemet, at møde er afholdt). Det er 
hjemstedskommunen, der er styrende for status. 

Redegørelse 
afgivet 

Kommunen har uploadet redegørelsen til dokumenta-
tionspakken i systemet. Det er hjemstedskommunen, 
der er styrende for status. Beliggenhedskommunen 

har mulighed for at uploade en supplerende redegø-
relse. 

 

Ministeriet har besluttet, at der 2 gange årligt sendes påmindelsesmails til kommunerne om 
eventuelle udeståender i Almenstyringsdialog.dk. Udeståender er afgrænset til de seneste to 
styringsår. 

Kommunen skal angive en frist for fremsen-

delse af dokumentationspakken. Fristen vises 

her. En overskridelse af fristen har ingen 

betydning ift. brugen af systemet. Kommu-

nen kan angive forskellige frister til de enkel-

te boligorganisationer. 

 

”Seneste ændring” viser dato for seneste 

ændring samt mulighed for at vise en ”log-

fil”. 

Status på den enkelte doku-

mentationspakke vises. Se 

nedenfor for oplistning af de 

forskellige statusser. 
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5.2.2 Oversigt over den enkelte dokumentationspakke 

  
 

 

5.2.3 Udfyldelse af styringsrapport og afdelingsskemaer 

Styringsrapporten og afdelingsskemaer tilgås ved at trykke på styringsrapport eller det kon-
krete afdelingsskema. 
 

Styringsrapport og afdelingsskemaer indeholder en række spørgsmål. Der er dels tale om 
spørgsmål, der besvares ved afkrydsning, og dels åbne spørgsmål. Derudover indgår en 
række nøgletal og data, der primært er automatisk dannet via overførsel fra andre systemer 

(Landsbyggefondens regnskabsdatabase, Landsbyggefondens stamdatabase, Huslejeregiste-
ret, Ministeriet, Bossinf mv.). 
 

For nærmere information om de data og nøgletal, der indgår i styringsrapport og afdelings-
skemaer henvises bl.a. til Ministeriets Vejledningsmateriale og notat om nøgletal og bench-
mark, der kan findes under fanebladet ”Vejledning”. 

 
Der er infotekster placeret ved flere af de konkrete spørgsmål og nøgletal. Disse er markeret 
med det lille blå ”i-ikon”. Det anbefales at læse hjælpeteksterne, da de indeholder væsentlige 

informationer. 

 

Af oversigten kan status på 

hhv. styringsrapporten og de 

enkelte afdelingsskemaer 

ses. 

Vedhæftede dokumenter ses 

også af oversigten. 

Regnskaber der er indberettet 

til Landsbyggefonden, vedhæf-

tes automatisk dokumentati-

onspakken i ”pænt PDF-layout”. 
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Oversigtslinjen viser status på de 

enkelte afsnit af styringsrapport 

eller afdelingsskema (klar til ud-

fyldelse; under udfyldelse eller 

udfyldt). 

Der kan navigeres mellem de en-

kelte afsnit ved at trykke på de 

runde ikoner. 

Tilbage til oversigten for hele 

dokumentationspakken. 

Desuden navigation frem og 

tilbage mellem de enkelte 

afsnit. 
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Ikon for hjælpetekst 

til det konkrete 

spørgsmål. Det anbe-

fales at læse hjælpe-

teksterne. 

Vær opmærksom på 

at nogle kommentar-

felter (ved røde og 

gule kritiske værdier) 

skal udfyldes for at 

kunne fremsende til 

kommunen. 

Til en række nøgletal er der knyttet benchmark 

og ”kritiske” værdier. Såfremt et nøgletal lig-

ger langt fra benchmarktallet, vil nøgletallet 

blive markeret som ”kritisk” med enten gult 

eller rødt. Der henvises til hjælpetekster mv. 

for yderligere information. 
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Udfyldelse af styringsrapport og afdelingsskemaer gemmes løbende for hver indtastning. Der 
kan således til hver en tid logges ud. Alle indtastninger vil være gemt. 

 
Det skal understreges, at regnskabsnøgletallene hentes automatisk hentes ind i styringsrap-
port og afdelingsskemaer fra de indberettede regnskaber. Tallene hentes fra det regnskab, 

der hører til den pågældende dokumentationspakke. 
 
Såfremt et regnskab ikke er indberettet til Landsbyggefonden, kan der således ikke hentes 

regnskabsnøgletal ind i styringsrapport mv. Der hentes ikke gamle/tidligere regnskabstal 
som erstatning. Boligorganisationen kan således ikke dokumentationspakken til kommunen, 
hvis det tilhørende regnskab ikke er indberettet til Landsbyggefonden. 

 

Fra 28.4.2022 indgår 

der nu også obligato-

riske handlingsplaner 

for ”røde afdelinger”, 

som skal udfyldes. 
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5.2.4 Udfyldelse af styringsrapport og afdelingsskemaer – indlæs sidste års svar 

Boligorganisationerne har mulighed for at indlæse sidste års besvarelser i et nyt år. Det er 

muligt at indlæse sidste års svar for hele boligorganisationer og afdelingerne, eller for ud-
valgte afdelinger. Det sker ved at markere for hvilke styringsrapport og afdelingsskemaer, 
der ønskes indlæst for.  

 

 
 

Vær dog opmærksom på, at de ændringer der gennemføres 15. september 2017 af indholdet 
i styringsrapporterne og oplysningsskemaet for afdelinger er omfattende. Besvarelser foreta-
get i den nuværende version af styringsrapporter og oplysningsskema vil ikke kunne anven-

des i den nye version, hvorfor funktionen ”Indlæs sidste års svar” i overgangsåret ikke vil 
være mulig i alle tilfælde.  

 
Boligorganisationer der har fremsendt eller fremsender dokumentationspakker 2017 inden 
gennemførslen af ændringerne, vil ikke kunne indlæse sidste års svar i dokumentationspak-

kerne for 2018. Boligorganisationer der udfylder og fremsender 2017-pakker efter implemen-
teringen af den nye version, vil derimod godt kunne indlæse sidste års svar i 2018-pakkerne. 
 

 

 

Der er mulighed for at 

indlæse sidste år svar. 

Her markeres hvilke, afde-

lingsskemaer/styringsrapport 

der ønskes indlæst sidste års 

svar for. 
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5.2.6 ”Gamle” benchmarktal/opdater benchmarktal 

 

 
 
Såfremt der på tidspunktet for udfyldelsen af styringsrapporten ikke findes benchmarkstal for 
det pågældende regnskabsår (grundet for få indberettede regnskaber til at danne valide 

benchmarktal) anvendes fremskrevne (indekserede) benchmarktal fra året før.  
 
 

Hvis der inden fremsendelse til kommunen er nyere benchmarktal tilgængelige, kan boligor-
ganisationen vælge at ”Opdatere benchmarktal”. I det tilfælde vises følgende advarsel: 
 

 
 

Information om der anvendes frem-

skrevne (indekserede) benchmarktal 

fra året før, og at der kan opdateres 

til nyere benchmarktal 

Her kan benchmarkstal opdateres, såfremt 

nyere er tilgængelige, se nedenfor. 
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5.2.7 Vedhæftning af dokumenter 

Vedhæftning af indberettede regnskaber, årsberetning og revisionsprotokollat sker automa-

tisk. Der kan derudover vedhæftes supplerende dokumenter. 

 

 
 

Evt. yderligere supplerende doku-

menter kan vedhæftes og fremsen-

des elektronisk sammen med sty-

ringsrapport mv. 
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5.2.8 Fremsendelse af dokumentationspakke til kommunen 

 
 

 
Dokumentationspakken fremsendes til boligorganisationens hjemstedskommune. 
Hvis en boligorganisation har afdelinger beliggende i flere kommuner, sendes styringsrappor-

ten desuden til afdelingernes beliggenhedskommune, sammen med afdelingsskemaer for de 
afdelinger, der er beliggende i de pågældende kommuner.  
 

Kommunen har mulighed for at angive en mailadresse til notifikation. Når boligorganisatio-
nen har fremsendt dokumentationspakken til kommunen, vil der til den angivne mailadresse 
blive sendt besked om, at fremsendelse er sket. 

 
 
”Fortryd” fremsendelse 

Efter at dokumentationspakken er fremsendt til kommunen, kan boligorganisationen ikke 
længere redigere i materialet. Såfremt der er behov for at redigere i materialet, har kommu-
nen mulighed for at sende dokumentationspakken retur ved at anvende ”Send retur-

knappen”. Det kræver således, at boligorganisationen henvender sig til kommunen. 
 

Når styringsrapport og alle af-

delingsskemaer har status ”Helt 

udfyldt” kan dokumentations-

pakken fremsendes til kommu-

nen 
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5.2.9 Styringsrapporter mv. som pdf til print og gem 

Der er mulighed for at printe styringsrapporter mv. i pdf-format. Print kan foretages flere 

steder fra. Der kan både printes en samlet pdf-fil med styringsrapport og afdelingsskemaer, 
og enkeltvis print af styringsrapport og afdelingsskemaer.  
 

 

6. Boligorganisationer med egne afdelinger, der administrerer andre bo-

ligorganisationer 

Langt de fleste funktioner, oversigter, billeder mv. er de samme, som for boligorganisationer 
der ikke administrerer andre boligorganisationer. I det følgende gennemgås således kun de 
funktioner mv. der adskiller sig. For øvrige funktioner henvises der til afsnit 5. 

 

6.1 Oversigtsside 

Efter at boligorganisationen er logget ind vises oversigtssiden. Her er der adgang til egne 

dokumentationspakker, dokumentationspakker for de administrerede boligorganisationer, 
statistik og vejledning, dels via fanebladene og dels via billedfelterne. Det aktive faneblad er 
markeret med en lysere farve. Se desuden afsnit 5.2. 
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6.2 Dokumentationspakker 

For så vidt angår boligorganisationens egne dokumentationspakker henvises til afsnit 5. 
 

Dokumentationspakkerne for de administrerede boligorganisationer findes dels under billedet 
”Boligorganisationer – Oversigt over administrerede boligorganisationer” og dels under fane-
bladet ”Søgning”. Udfyldelse, fremsendelse mv. sker som beskrevet i afsnit 5. 

 
 

  
 

 

7. Administrationsorganisationer 

Langt de fleste funktioner, oversigter, billeder mv. er de samme som gennemgået i afsnit 5 
og 6.  

 

7.1 Administrationsorganisationens egen dokumentationspakke 

Styringsrapporten for en administrationsorganisation indeholder andre spørgsmål, nøgletal 

mv. end boligorganisationernes styringsrapport. Udfyldelse, fremsendelse mv. for de admini-
strerede boligorganisationer sker på samme måde.  
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For nærmere information og baggrund henvises til Ministeriets Vejledningsmateriale og notat 
om nøgletal og benchmarks under fanebladet ”Vejledning”. Der henvises særligt til beregnin-

gen af regnskabsnøgletallene. 
 

  
 

 

8. Statistikdelen 

Boligorganisationer og administrationsorganisationer har adgang til en række forskellige sta-
tistikker, nøgletal og oversigter i systemet. Efter log-in findes disse under fanebladet ”Stati-
stik” eller billedfeltet ”Statistik”. 

 
En boligorganisation har kun adgang til statistiske data, nøgletal mv. for boligorganisationen 
selv og dens afdelinger. Administrationsorganisationen har adgang til nøgletal og afdelings-

rapporter for de boligorganisationer, der administreres.  
 
Der kan vælges mellem flere forskellige statistikrapporter (nøgletal, afdelingsrapport mv.) 

Der er generelt mulighed for at eksportere rapporterne til bl.a. Excel til videre bearbejdning. 
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I rapporten gengives evt. kritiske nøgletal fra styringsrapporten/afdelingsskemaerne med de 

gule og røde markeringer. 
Årstallet i rapporterne refererer til dokumentationspakke/styringsdialogår, og ikke til regn-
skabsår. Nøgletalsrapporten indeholder 5 års historik.  

 
Der er også mulighed for at vælge en afdelingsrapport. Rapporten indeholder nøgletallene for 
alle afdelingerne for et konkret år. 

 
Afdelingsrapporten kan også vises som en ”sammenfoldet” rapport med mulighed for at folde 
de enkelte afdelinger ud (trævisning).  
 

 

9. Yderligere information og kontakt 

 

Landsbyggefonden  
Studiestræde 50 

1554 København V 
E-mail-adresse:lbf@lbf.dk  
Telefon 3376 2000 

 
Specielt henvises til Rasmus Kofoed Pedersen 33762121, Henning Kjær Rasmussen 
33762128 og Evy Ivarsson Nielsen 33762126 Almen Analyse, Landsbyggefonden 

Her vælges hvilken type sta-

tistikrapport, der ønskes. 

I dette eksempel er der valgt 

”nøgletal”. 

Markering af hvilke 

nøgletal der ønskes 

vist. 

Valg af hvordan 

statistikrapporten 

ønskes vist. 


