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1. Indledning 

 
Hermed foreligger 3. udgave af Landsbyggefondens brugervejledning til IT-platformen 

www.almenstyringsdialog.dk. Brugervejledningen er gældende for dokumentationspakker 
2014. Der vil til brug for dokumentationspakker 2015 og frem blive udarbejdet en opdateret 
brugervejledning. 

 
I forhold til 2. udgaven er vejledningen nu delt op i en særskilt vejledning for boligorganisati-
oner og en særskilt vejledning for kommuner. 

 
Der er desuden indarbejdet en række opdateringer. Dette gælder f.eks.: mulighed for at ind-
læse sidste års besvarelse i nyt år; mulighed for at logge ind med digital signatur/NemID; 

mulighed for kommunerne at angive forskellige frister for fremsendelse af dokumentations-
pakker; obligatorisk angivelse af fremsendelsesfrister; påmindelsesmail til kommuner; regn-
skaber vises i ”pænt” PDF-format; mindre tekstmæssige opdateringer samt opdatering af 

oversigten i bilag 1. 
 

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.  
   

Indberetningen af boligorganisationernes styringsrapporter mv. til kommunerne sker via 
www.almenstyringsdialog.dk. Landsbyggefonden har i samarbejde med ministeriet og kom-
munerne stået for at få udviklet platformen, som samler, behandler og præsenterer de en-

kelte elementer i dokumentationspakken.  
 
Udfyldelse af boligorganisationernes styringsrapporter sker elektronisk ved, at den enkelte 

boligorganisation 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 for-
udfyldte nøgletal og benchmarks hentet fra bl.a. Landsbyggefondens regnskabsdatabase, 

stamdatabase mv. 
  
Kommunen kan via IT-platformen følge status for arbejdet med styringsrapporterne samt 

hente de indberettede styringsrapporter mv. til brug for dialogmøderne. Kommunen skal i IT-
platformen elektronisk fastsætte indberetningsfristen for styringsrapporterne samt uploade 
redegørelser mv. fra afholdte dialogmøder.  

  
IT-platformen vil på sigt indeholde mindst 5 års historik, 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 styringsrapporterne 
og eksportere disse til Excel mv. til videre analyse.  
   

For kommunerne er der oprettet en ny rolle som kommune-tilsynsmyndighed, hvortil der er 
knyttet brugernavn og password. Kommunerne kan også logge på med digital signa-
tur/NemID. 

  
Ministeriet har udgivet ”Vejledning om styring af den almene boligsektor”. Heri gennemgås 
bl.a. den nye styringsmodel i hovedtræk, herunder målsætninger, selve styringsdialogen 

(formål, indhold, parter, frister mv.) og dokumentationspakken (styringsrapport, afdelings-
skemaer mv.). For nærmere information om styringsdialog, dokumentationspakke, lovgrund-
lag mv. henvises til ministeriets vejledning.  

Ministeriets vejledning samt yderligere information om nøgletal, benchmarks, datagrundlag 
mv. kan findes i IT platformen under fanebladet ”Vejledning”. 
  

Der henvises endvidere til Landsbyggefonden orienterer 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 

http://www.almenstyringsdialog.dk/
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af 22. december 2011 og nr. 626 fra februar 2014 Disse indeholder væsentlige informatio-

ner, hvorfor det anbefales at læse dem. 
 

2. Diagram over processen 

Forløbet i forbindelse med udfyldelse og indberetning af styringsrapporter mv. er illustreret i 
nedenstående procesdiagram.  

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

 
 

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 kommunerollen. 
For en gennemgang af de øvrige tre roller, henvises til særskilt brugervejledning til boligor-
ganisationer. 

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

mv. 
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4. Funktioner i almenstyringsdialog.dk 

 
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 eller kommune. Der kan logges ind enten ved 
at trykke på et af de tre billeder eller på ”login-knappen”. Det kræver login for at få adgang 
til Almenstyringsdialog.dk.  

 
Under fanebladet ”Om Almenstyringsdialog.dk” findes information om styringsdialogen, som 
kan tilgås uden login. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.almenstyringsdialog.dk/
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4.1 Log in 

Der kan logges ind med Digital signatur/NemID eller LBF-brugernavn og adgangskode. 
 

Landsbyggefonden har i oktober 2010 sendt brev til samtlige kommuner med oplysning om 
kommunens LBF-brugernavn og adgangskode. 
Kommune har kun et LBF-brugernavn og adgangskode. Der kan godt være flere logget på ad 

gangen. Men såfremt to brugere er på samtidig vil det være det senest indtastede, der 
gemmes. 
 

Bogstaver i brugernavn skal skrives med små bogstaver, f.eks. kom161. Derimod kan der 
indgå såvel store som små bogstaver i adgangskoden. 

 

 
 

 Der kan vælges mellem log in 

med LBF-

brugernavn/adgangskode;  

NemID eller Digital signatur. 
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Der er kommunen selv, der 

skal sørge tildeling af med-

arbejdersignatur mv. 
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4.2 Oversigtsside 

 

 
 

 
Efter at kommunen er logget ind vises oversigtssiden. Her er der adgang til dokumentations-
pakker, statistik og vejledning, dels via fanebladene og dels via billedfelterne. Status for ar-
bejdet med seneste dokumentationspakke vises også. Det aktive faneblad er markeret med 

en lysere farve. 
 

a. Søg i dokumentationspakker: Oversigt over dokumentationspakker, adgang til frem-

sendte dokumentationspakker m.v.. Gennemgås nærmere nedenfor. 
 

b. Vejledning: Indeholder brugervejledning, Ministeriets Vejledning, notat om nøgletal og 

benchmarks, pjecer fra BL/KL mv. 
 

c. Statistik: Indeholder diverse statistikrapporter. Gennemgås nærmere i afsnit 6. 

 
d. Status: Viser status for dokumentationspakker for indeværende år. 

 
e. Administration: Indeholder mulighed for kommune til at angive fremsendelsesfrister 

og mailadresse til notifikationsmail, se nedenfor. 
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4.3 Modtagelse af dokumentationspakker mv. 

Styringsrapport, afdelingsskemaer mv. fremsendes til boligorganisationens hjemsteds-
kommune. 
 

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. Disse kommuner har således ikke 

adgang til afdelingsskemaer for afdelinger, der ikke ligger i kommunen, og de indgår heller 
ikke i statistikkerne. For yderligere information henvises til Ministeriets Vejledning, pjecer fra 
BL/KL mv. 

4.3.1. Oversigt over dokumentationspakker. 

Under fanebladet ”Søgning” eller under billedfeltet ”Søg i dokumentationspakker” findes 

oversigten over de dokumentationspakker kommunen skal modtage. Dokumentationspak-
kerne er opdelt i hhv. boligorganisationer og administrationsorganisationer (se eksempel i 
skærmprintet nedenfor). 

  

 

Status for dokumentati-

onspakkerne 

Frist for fremsendelse af doku-

mentationspakke.  
Frist fastsat af kommunen. 
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Status på dokumentationspakke: 

En dokumentationspakke kan have forskellig status: 
 

Klar til udar-

bejdelse: 

Boligorganisationen har ikke påbegyndt udfyldelse af 

skemaer mv. 

Under udar-
bejdelse: 

Boligorganisationen har påbegyndt udfyldelse. 
 

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

Fremsendt: Boligorganisationen har fremsendt til kommunen 
 

Møde afholdt Styringsdialogmøde er afholdt (kræver at kommunen i 
systemet har markeret, at møde er afholdt) 

Redegørelse 
afgivet 

Kommunen har elektronisk vedhæftet redegørelsen til 
dokumentationspakken i IT-platformen. 

Det er hjemstedskommunen, der er styrende for hvornår en dokumentationspakke skifter 

status til ”Møde afholdt” og ”Redegørelse afgivet”. 

4.3.2 Frister og notifikationsmail 

Under fanebladet ”Administration” skal kommunen angive en frist for boligorganisationens 

fremsendelse af dokumentationspakken til kommunen. Fristen vises i oversigten, jf. skærm-
print ovenfor. Ministeriet har besluttet, at det nu er obligatorisk for kommunerne at angive 
en frist. 

Det skal understreges, at der er tale om en information fra kommunen til boligorganisatio-
nen. Der er ikke knyttet yderligere tekniske funktioner til fristen, som fx rykkere, markering 
for overskridelser af frister osv. Der kan angives specifikke frister for hver enkelt dokumenta-

tionspakke.  
 

  

Markering af hvilke bolig-

organisationer den an-
givne frist gælder for. 

Angivelse af frist for de 

markerede boligorgani-

sationer. 
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Kommunen har også mulighed for at angive en mailadresse til notifikation. Når boligorgani-
sationen har fremsendt dokumentationspakken til kommunen, vil der til den angivne mail-
adresse blive sendt besked om, at fremsendelse er sket. Det skal understreges, at dokumen-

tationspakkerne ikke vedhæftes mailen. De kan kun tilgås i IT-platformen. 
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4.4 Se en styringsrapport, vedhæftet dokument mv. 

 

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

steder fra. En samlet pdf-fil med styringsrapport og afdelingsskemaer kan printes fra doku-
mentationspakkeoversigten. Print af styringsrapport og afdelingsskemaer enkeltvis sker un-
der oversigtsbilledet for den enkelte dokumentationspakke. 

 

4.5 Returnering af styringsrapporter mv. 

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. Se 
skærmprint nedenfor. 
 

Styringsrapporter 

og afdelings-

skemaer kan åb-
nes, printes mv. 

Revisionsproto-

kollat og årsberet-

ning er vedhæftet. 

På sigt vil regn-

skabs-materialet 

auto-matisk blive 
vedhæftet. 

Regnskaberne i pdf-format er 

vedhæftet her. De kan hentes, 

gemmes og printes.  
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4.6 Møde afholdt  

Når kommunen har afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen skal kommunen log-
ge in og trykke på ”Møde afholdt-knappen”, se skærmprintet nedenfor. 

4.7 Redegørelsen 

Når kommunen har afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen skal den lovpligtige 
redegørelse udover offentliggørelse på kommunens hjemmeside, også indberettes til Almen-
styringsdialog.dk. Se skærmprint nedenfor. 

 

 
 
Beliggenhedskommunen har også mulighed for at uploade en redegørelse udover hjemsteds-
kommunens redegørelse. Der er dog fortsat hjemstedkommunen, der er styrende for doku-

mentationspakkens status. 

 

4.8 Påmindelsesmail om udeståender 

Ministeriet har besluttet, at der 2 gange årligt skal sendes påmindelser til kommunerne om 

eventuelle udeståender i Almenstyringsdialog.dk. Udeståender er afgrænset til de seneste to 
styringsår. Første erindringsmail blev udsendt i april 2013. 

Kommunen ind-

beretter (vedhæf-

ter) Redegørelsen 

her. 

Her kan kommunen sende 

dokumentationspakke re-
tur. 

Her skal kommunen 

trykke når dialogmø-
det er afholdt. 
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5. Statistikdelen 

5.1 Generelt 

Kommunerne har adgang til en række forskellige statistikker, nøgletal og oversigter i syste-

met. Efter log-in findes disse under fanebladet ”Statistik” eller billedfeltet ”Statistik”. 
Kommunerne har adgang til nøgletal for de administrationsorganisationer, boligorganisatio-
ner og afdelinger, som kommunen modtager styringsrapporter og afdelingsskemaer fra, se 

afsnit 5.3. 
 
Der kan vælges mellem flere forskellige statistikrapporter (nøgletal, afdelingsrapport mv.). I 

det følgende vises udvalgte eksempler på statistikrapporter. Der er generelt mulighed for at 
eksportere rapporterne til bl.a. Excel til videre bearbejdning mv. 
 

5.2.1 Nøgletal 

 

 
 
Uddrag fra statistikrapporten for de valgte nøgletal vises nedenfor. I rapporten gengives evt. 

kritiske nøgletal fra styringsrapporten/afdelingsskemaerne med de gule og røde markeringer. 
 
Årstallet i kolonnetitlen refererer til dokumentationspakke/styringsdialogår, og ikke til regn-

skabsår. 
 
Nøgletalsrapporten indeholder 5 års historik. Der er mulighed for at eksportere rapporten til 

bl.a. Excel til videre bearbejdning mv. 

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. 
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5.2.2 Afdelingsrapport 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Her er valgt afdelings- 
rapport for 2014 
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Nedenfor vises uddrag af en afdelingsrapport, hvor de røde og gule markeringer gengives.  

 
 

 
 

5.2.3 Afdelingsrapport, trævisning 

Afdelingsrapporten kan også vises som en ”sammenfoldet” rapport med mulighed for at folde 

de enkelte afdelinger ud (trævisning). Såfremt en afdeling har en gul eller rød markering vil 
afdelingen i den sammenfoldede oversigt være gengivet med rød eller gul – se skærmprint 
nedenfor. 
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6. 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 og Evy Ivarsson Nielsen 33762126, 

Almen Analyse Landsbyggefonden 
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BILAG 1 
 

 

Regnskabsperiode Indberetningsfrist 

LBF regnskabs-

år 

Dokumentationspakke / 

styringsdialogår 

1.1.2009-31.12.2009 30.6.2010 2009 Indgår ikke 

1.4.2009-31.3.2010 30.9.2010 2009 2011 

1.5.2009-30.4.2010 31.10.2010 2009 2011 

1.6.2009-31.5.2010 30.11.2010 2009 2011 

1.7.2009-30.6.2010 31.12.2010 2009 2011 

1.8.2009-31.7.2010 31.1.2011 2009 2011 

1.9.2009-31.8.2010 28.2.2011 2009 2011 

1.10.2009-30.9.2010 31.3.2011 2009 2011 

    

1.1.2010-31.12.2010 30.6.2011 2010 2011 

1.4.2010-31.3.2011 30.9.2011 2011 2012 

1.5.2010-30.4.2011 31.10.2011 2011 2012 

1.6.2010-31.5.2011 30.11.2011 2011 2012 

1.7.2010-30.6.2011 30.11.2011* 2011 2012 

1.8.2010-31.7.2011 31.12.2011 2011 2012 

1.9.2010-31.8.2011 31.1.2012 2011 2012 

1.10.2010-30.9.2011 28.2.2012 2011 2012 

    

1.1.2011-31.12.2011 30.5.2012 2011 2012 

1.4.2011-31.3.2012 31.8.2012 2012 2013 

1.5.2011-30.4.2012 30.9.2012 2012 2013 

1.6.2011-31.5.2012 31.10.2012 2012 2013 

1.7.2011-30.6.2012 30.11.2012 2012 2013 

1.8.2011-31.7.2012 31.12.2012 2012 2013 

1.9.2011-31.8.2012 31.1.2013 2012 2013 

1.10.2011-30.9.2012 28.2.2013 2012 2013 

    

1.1.2012-31.12.2012 30.5.2013 2012 2013 

1.4.2012-31.3.2013 31.8.2013 2013 2014 

1.5.2012-30.4.2013 30.9.2013 2013 2014 

1.6.2012-31.5.2013 31.10.2013 2013 2014 

1.7.2012-30.6.2013 30.11.2013 2013 2014 

1.8.2012-31.7.2013 31.12.2013 2013 2014 

1.9.2012-31.8.2013 31.1.2014 2013 2014 

1.10.2012-30.9.2013 28.2.2014 2013 2014 

    

1.1.2013-31.12.2013 30.5.2014 2013 2014 

 

 


