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Styringsrapport for almen
administrationsorganisation
 
Organisationstype: Administrationsorganisation                               

Organisationsnr.:                                       

Navn: 

Regnskabsperiode start:

Regnskabsperiode slut:
 

A. Konklusion
 
Vurderer administrationsorganisationen samlet set sin egen virksomhed som tilfredsstillende?

Høj grad

Nogen grad

Mindre grad

Ringe grad
 
Evt. kommentarer
 
 
 
Er der behov for at drøfte aftaler med kommunen om administrationsorganisationens forhold?

Ja

Nej
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B. Gennemgang af administrationsorganisation
 
Vurdering
 
Hvad anser administrationsorganisationen som de væsentligste udfordringer med hensyn til at bistå
de administrerede boligorganisationer med god organisationsdrift i overensstemmelse med sektorens
målsætninger, herunder håndtering af opståede problemer?
 
 
 
Hvad er de væsentligste initiativer, som er eller vil blive taget af administrationsorganisationen for at
bistå de administrerede boligorganisationer med god organisationsdrift, herunder håndtering af
opståede problemer?
 
 
 
Har der været særlige udfordringer/problemer med hensyn til en effektiv og forsvarlig drift i
administrationsorganisationen?
 
 
 
Har der været særlige udfordringer/problemer med hensyn til god ledelse og et velfungerende
beboerdemokrati (for så vidt angår bestyrelse og øverste myndighed) i
administrationsorganisationen?
 
 
 
Har der været særlige udfordringer/problemer i administrationsorganisationens eventuelle bygge- eller
renoveringsvirksomhed?
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Baggrund/fakta
 
Har administrationsorganisationen igangsat særlige udviklingsredskaber eller projekter, særlige
koncepter med hensyn til drift/nybyggeri, særlige politikker osv.?

Ja

Nej
 
 
 
 
 
Har bestyrelsen det forløbne år drøftet god ledelsesskik?

Ja

Nej
 
 
Har bestyrelsen det forløbne år gennemført evalueringer af bestyrelsesarbejdet?

Ja

Nej
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Regnskabsnøgletal mv.
 

Værdi Benchmark Sidste års
værdi

Administrationsbidrag, kr. pr. lejemål

Byggesagshonorar, nybyggeri, andel af
anskaffelsessum, 3 års glidende gennemsnit

 
Byggesagshonorar, renovering støttet af
Landsbyggefonden, andel af anskaffelsessum, 3 års
glidende gennemsnit

 

Arbejdskapital, kr. pr. lejemål  
 
Evt. kommentarer
 
 
 
Sager ved beboerklagenævnet
 

I år Sidste år

Afgjorte
sager

Helt/Delvist
tabte

Afgjorte
sager

Helt/delvis
tabte

I alt

Forbrugsregnskaber

Fraflytning

Husordenssager

Andet
 
Evt. kommentarer, herunder om administrationsorganisationens opfølgning på tabte sager
 
  Er der ja-markeringer i regnskabsspørgeskemaet?
 
 

     Ja
           Nej
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C. Tidligere indgåede aftaler mv.
 
Hvad er status for tidligere drøftede forhold, indgåede aftaler mv., jf. seneste kommunale redegørelse?
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