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Indledning

Den almene sektor bruger mange penge på drift, og det kan mærkes
på huslejen. Derfor giver det god mening at se driftsudgifterne efter
i sømmene.
Driften er også i fokus hos regeringen, som har aftalt med BL og KL,
at den almene sektor skal mindske udgifterne til drift med 8,2 % i
perioden 2014-2020. Besparelsen skal ske på de konti, der kaldes for
de afgrænsede driftsudgifter, der primært er de udgifter, man som
beboer har indflydelse på.
På organisationsbestyrelsens initiativ er der blevet gennemført 360
analyser af Sydkystens Boligselskabs afdelinger.
360 analysen peger på en række tiltag, jeres afdeling kan tage for at
opnå besparelser på driften.
At spare på driften betyder ikke nødvendigvis, at beboerne vil
opleve dårligere service, eller at ejendommen ikke vedligeholdes –
snarere tværtimod. Effektiv drift handler nemlig først og fremmest
om at bruge afdelingens midler smartere og fornuftigere i
fremtiden.

DE AFGRÆNSEDE
DRIFTSUDGIFTER
Er defineret som afdelingens samlede
udgifter minus nettokapitaludgifter,
ejendomsskatter, henlæggelser til
planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelse samt
ydelser vedr. bygningsrenovering.
Dvs. udgifter i alt (konto 139)
 Nettokapitaludgifter (konto
105.9)
 Ejendomsskatter (konto 106)
 Henlæggelser til planlagt og
periodisk vedligeholdelse og
fornyelse (konto 120)
 Ydelse vedr.
bygningsrenovering mv. (konto
127)

Vi håber, at analysen vil give nye indsigter, som kan hjælpe jer med
at træffe gode beslutninger om afdelingens fremtidige drift.
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Hvad kan I læse i rapporten?
Rapporten er en 360 analyse af driften i jeres afdeling, som
grundlæggende undersøger, på hvilke områder driften kan gøres
smartere eller prioriteres anderledes. Rapporten tager
udgangspunkt i regnskabet 2016, da det er de nyeste tal i
Landsbyggefondens database, der kan bruges til sammenligning.
DEL 1 – KONKLUSION OG ANBEFALINGER
Sammen med konklusionen udstikker 360 analysen en række
konkrete anbefalinger – store og små tiltag, der samlet vil mindske
driftsudgifterne.

Konklusioner og anbefalinger bygger på en sammenligning af jeres
driftsudgifter med driftsudgifterne i andre afdelinger. I kan læse
mere om metoden bag 360 analysen til sidst i rapporten.
DEL 2 - ANALYSER
I kan dykke ned i de enkelte analyser i rapportens 2. del. Analyserne
er delt op i 8 hovedkategorier:

1. Drift og serviceniveau

Kontorhold, samarbejde med andre afdelinger,
rengøring, bemanding, maskiner, udliciterede
opgaver samt udgifter til affaldshåndtering

2. Vedligeholdelse og fornyelse

Henlæggelsesniveauet, planlægning af
vedligeholdelsesopgaver, lån

3. Tab ved lejeledighed
og fraflytning

Udgifter i forbindelse med tab ved lejeledighed og
fraflytning samt til istandsættelse ved fraflytning

4. Drift af vaskeri og andre
fælleslokaler

Udgifter til et evt. fælles vaskeri og/eller
beboerlokale

5. Diverse udgifter

Udgifter til blandt andet beboeraktiviteter,
bestyrelsens arbejde, eksterne rådgivere etc.

6. Forsikringer

Udgifter til forsikringer

7. Administrationsbidrag

Udgifter til administrationsbidrag til
boligorganisationen og KAB

8. Bæredygtighed og forbrug

Udgifter til forbrug af fælles el, muligheder for at
sænke el, vand og varmeforbrug, afdelingens fokus
på bæredygtighed
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Konklusion
Birkehegnet er en afdeling med både ungdomsboliger og
familieboliger.
Afdelingen har allerede, som de øvrige afdelinger i Sydkystens
Boligselskab, i en årrække arbejdet med at effektivisere driften. I den
forbindelse er afdelingen blevet en del af et driftsfællesskab med
afdelingerne Greveflex, Granhegnet og Fyrrehegnet.
Ejendomskontoret for driftsfællesskabet er beliggende i Greveflex.
Afdelingen har en højere husleje end landsgennemsnittet og har
højere afgrænsede driftsudgifter end gennemsnittet for de øvrige
familieboligafdelinger i Sydkystens Boligselskab. Derudover har
afdelingen på flere konti højere udgifter end de afdelinger, der er
sammenlignet med i analysen. Der er derfor et potentiale for at opnå
besparelser.

Kroner/øre: 32.300 kr./året
Ved at gennemføre de konkrete besparelsesforslag i anbefaling 1-3
og 10 konkluderer analysen, at afdelingen kan spare mindst 32.300
kr. om året.
BESPARELSERNE SVARER TIL 7,6 KR. PR. BOLIG M² ELLER
GENNEMSNITLIGT 598 KR. PR. BOLIGLEJEMÅL PR. ÅR.

Hele besparelsen ligger inden for de afgrænsede driftsudgifter, og
det svarer derfor til en besparelse på:
1,9 % PÅ DE AFGRÆNSEDE DRIFTSUDGIFTER.

Derudover er der en række anbefalinger til, hvordan man kan
optimere driften og planlægge afdelingens økonomi, så der kan
skaffes yderligere besparelser til afdelingen.

… og flere
muligheder for at
opnå yderligere
besparelser

De i alt 11 anbefalinger er listet op på de følgende sider.
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11 anbefalinger

1

2

3

4

HVIDEVARER UD AF LEJEKONTRAKTEN
BESPARELSE: 26.000 KR./ÅRLIGT
I Birkehegnet er der komfur, ovn, emhætte og
kogeplade med i lejemålene ved indflytning. Ved at
lade beboerne selv stå for indkøb og vedligehold af alle
hårde hvidevarer vil afdelingen kunne spare pengene til
nyanskaffelser og vedligeholdelse. Dette vil give en
besparelse på driftsbudgettet på 26.000 kr./årligt.

LUK SATELLITKONTORET
BESPARELSE: MINDST 1.500 KR./ÅRET
Driftsfællesskabet bør lukke satellitkontoret og i stedet
samle alle opgaver og henvendelser på
ejendomskontoret, som ligger under 1 km væk. Dette vil
frigive arbejdstimer for servicemedarbejderen, der
således ikke skal afbrydes i igangværende
arbejdsopgaver.

NEDSÆT ÅBNINGSTIDEN OG ØG DIGITALISERINGEN
BESPARELSE: OMKRING 3.500 KR./ÅRET
Det anbefales at nedsætte åbningstiden på
ejendomskontoret samt at anvende ny teknologi til
beboerservice. Dette vil sikre en mere effektiv
udnyttelse af arbejdstiden og samtidig give en mere
målrettet beboerservice. Det vurderes, at der vil kunne
spares mindst 2,5 timer om ugen samlet. Dette vil, jf.
fordelingsnøglen, give Birkehegnet en besparelse på
3.500 kr. årligt.

INDARBEJD OPFØLGNINGSPUNKTER I
EJENDOMSKONTORETS ÅRSHJUL
GEVINST: OPFØLGNINGERNE HUSKES
Det anbefales, at opfølgningspunkterne indgår i
ejendomskontorets årshjul.
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5

6

7

8

9

UNDERSØG MULIGHEDEN FOR EN
ROBOTPLÆNEKLIPPER
GEVINST: FRIGIVELSE AF ARBEJDSTIMER
Gårdlauget bør undersøge muligheden for en
robotplæneklipper til den fælles græsplæne, da
græsslåning er en tidskrævende opgave for
driftsmedarbejderne.

HÆV INDSKUDDET
GEVINST: FÆRRE UDGIFTER TIL TAB VED
FRAFLYTNING
Afdelingen bør hæve indskuddet ved indflytning for at
mindske tab ved fraflytning mest muligt. Ligeledes
anbefales det at følge BL’s satser.

FRA B-ORDNING TIL A-ORDNING
GEVINST: ENSARTET ISTANDSÆTTELSESNIVEAU
Afdelingen kan overveje at gå fra B-ordning til Aordning, således at lejemålene istandsættes ved
fraflytningen, og der derved opnås et ensartet
istandsættelsesniveau.

UNDERSØG BENYTTELSESGRADEN I VASKERIET
GEVINST: FÆRRE UDGIFTER
Afdelingen bør undersøge brugen og behovet for
antallet af maskiner i vaskeriet. Derudover kan
Birkehegnet overveje at undersøge muligheden for at
dele vaskeri med for eksempel Fyrrehegnet eller
Granhegnet.

SKAB ØKONOMISK BALANCE I VASKERIET
GEVINST: UDGIFTER DÆKKES AF BRUGERNE
Afdelingen bør overveje at lade vaskeafgiften stige, så
en større del af udgifterne til vaskeriet betales af
brugerne. Afdelingen kunne også kigge nærmere på
udgiften til rengøring af vaskeriet.
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10

11

UNDERSØG MULIGHEDEN FOR SAMMENLÆGNING
BESPARELSE: 1.300 KR./ÅRLIGT
Birkehegnet bør undersøge muligheden for
sammenlægning med Granhegnet og Fyrrehegnet.
Det vil medføre besparelser direkte på
administrationsbidraget og afledte besparelser til
diverse andre ydelser. Som konteringsprincipperne p.t.
er i Sydkystens Boligselskab, vil den administrative
besparelse blive fordelt på alle lejemål i hele selskabet.
Den direkte besparelse (administrationsgebyrer) for
afdelingen vil derfor alene kunne opgøres til ca. 1.300
kr.

FØLG OP PÅ DE ENERGIOPTIMERENDE FORSLAG
GEVINST: ØKONOMISKE BESPARELSER
Det anbefales, at afdelingen følger op på de
energioptimerende forslag og derigennem øger fokus
på afdelingens forbrug.

5122-0 BIRKEHEGNET

Sydkystens Boligselskab

11/54

DEL 2

5122-0 BIRKEHEGNET

Sydkystens Boligselskab

12/54

Afdelingen
Birkehegnet er beliggende i en nyere udbygget område, som
geografisk ligger omkring 1,5 km fra Greve midtby og togstationen.
Afdelingen er opført i 1996 og består af 54 boliger. Af disse boliger
er de 48 familieboliger på henholdsvis 2, 3 eller 4 rum, mens de
resterende 6 boliger er 1-rums ungdomsboliger.
Familieboligerne i stueetagen har en lille have tilknyttet, mens
boligerne på 1.sal har en altan. Ungdomsboligerne i stueetagen kan
selv til- eller fravælge, hvorvidt de ønsker have.
I den nordøstlige del af afdelingens område er der parkering til
beboerne. Der er ligeledes fællesvaskeri, beboerlokale og grønne
områder, som alle beboerne kan benytte.
Systemnummer og navn
Ibrugtaget
Antal boliger
Boligtyper

Øvrige lejemål
Bruttoetageareal i alt
Vedligeholdelsesordning
Udeareal
Hjemmeside

5122-0 Birkehegnet
1996
54 boliger
18 stk. 2-rums familieboliger
24 stk. 3-rums familieboliger
6 stk. 4-rums familieboliger
6 stk. 1-rums ungdomsboliger
Nej
4.257,60 m2
B
11.403 m2
www.sydbo-birkehegnet.dk
www.sydbo-bolig.dk

Visioner og planer for boligselskabet
Sydkystens Boligselskab (SYDBO) har på repræsentantskabsmødet
den 22. maj 2008 udarbejdet visioner og planer for selskabet.
Sydkystens Boligselskabs visioner er:
 At SYDBO spiller en aktiv rolle i den boligpolitiske debat.
 At beboerdemokratiet fungerer, så flest muligt deltager
aktivt i beslutningerne med reel kompetence.
 At vi skaber levende boligområder med gode fællesskaber.
5122-0 BIRKEHEGNET

Sydkystens Boligselskab

13/54

Sydkystens Boligselskabs planer er:
 At alle beboere i SYDBO kender deres demokratiske
rettigheder.
 At boligorganisationen er kendt for sin ”grønne profil” og
som en aktiv medspiller, når det drejer sig om
genbrugssortering og affaldssortering.
 At boligorganisationen skal være til stede gennem gode og
effektive ejendomskontorer, der fungerer i et godt og
konstruktivt samarbejde med KAB. Samarbejdet opleves
med SYDBO i front og KAB i baggrunden.
 At SYDBO er på forkant med udviklingen og er kendt for
sine smukke og harmoniske bebyggelser med velholdte
boliger og et godt miljø for alle.
 At organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne
udvikler et godt netværk og samarbejde. Der er en følelse af
fællesskab om opgaverne og deres løsning. Opstår
uenighed, spilles der klart ud med holdninger og med
respekt for andres meninger.
 At alle beboerdemokrater kender deres rolle (rettigheder og
pligter) i det demokratiske system – og såvel
beboerdemokrater som boligselskabets ansatte sikres den
nødvendige efteruddannelse.
 At SYDBO er en god arbejdsplads for sine ansatte med et
effektivt og veludviklet samarbejde mellem de beboervalgte
repræsentanter og de ansatte.

Socioøkonomiske data
Som det fremgår af tvillingeanalysen (se bilag 1), er 33 % af
beboerne i Birkehegnet uden uddannelse, 20 % fra ikke-vestlige
lande og 20 % udenfor arbejdsmarkedet1. Derudover fremgår det, at
den gennemsnitlige beboer over 18 år i Birkehegnet har en indkomst
på 90 % af den gennemsnitlige indkomst i Danmark.

Huslejeniveau
Den gennemsnitlige husleje for familieboligerne i afdelingen
Birkehegnet er på 938 kr. pr. m2. Det er 46 kr. billigere pr. m2 end
gennemsnittet for de øvrige familieboliger i Sydkystens
Boligselskab2.

1

2

Der ses her på andelen af beboere ml. 18 og 64 år.
Ravnsborg er en AlmenBolig+ afdeling.
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0

Graf 1: Huslejeniveau i Sydkystens Boligselskabs familieboligafdelinger.

Den gennemsnitlige husleje for ungdomsboligerne i afdelingen
Birkehegnet er på 735 kr. pr. m2. Det er 104 kr. billigere pr. m 2 end
gennemsnittet for de øvrige ungdomsboliger i Sydkystens
Boligselskab.
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Gennemsnitlig husleje for
ungdomsboliger
Pr. m²
Ungdomsboliger gennemsnit

Graf 2: Huslejeniveau i Sydkystens Boligselskabs ungdomsboliger.

Der er el- og varmemålere på de enkelte boliger, hvilket betyder, at
udgiften til varme ikke er en del af huslejen, men betales som et a
conto-beløb. El afregnes direkte med udbyderen. Udgiften til vand
er en del af huslejen og fordeles efter antal m 2.
Der er komfur, ovn, emhætte og kogeplade med i lejemålet, hvilket
betyder, at det er afdelingen, der står for vedligeholdelse og
fornyelse. Samlet set henlægger afdelingen 26.000 kr. årligt.
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Birkehegnet kan overveje at lade hvert lejemål stå for egne
hvidevarer. Dette kan eksempelvis gøres ved at afdelingsmødet
beslutter, at den enkelte beboer kan overtage de nuværende
hvidevarer og dermed vedligeholdelsesforpligtelsen. Der skal dog
indgås frivillig aftale med hver enkelt beboer og tilrettes
lejekontrakter. Derudover skal beboeren kompenseres for pligten til
vedligeholdelse og fornyelse ved en nedsættelse af huslejen. Såfremt
hvidevarerne er medregnet i byggeriets anskaffelsessum, skal der
desuden indhentes accept fra panthaverne (se bilag 2).
Såfremt alle beboere indvilger i en sådan aftale, vil det give en
besparelse på driftsbudgettet på 26.000 kr./årligt samt et mindsket
forbrug i timer for driftsleder og servicemedarbejdere.

1

HVIDEVARER UD AF LEJEKONTRAKTEN
BESPARELSE: 26.000 KR./ÅRLIGT
I Birkehegnet er der komfur, ovn, emhætte og
kogeplade med i lejemålene ved indflytning. Ved at
lade beboerne selv stå for indkøb og vedligehold af alle
hårde hvidevarer vil afdelingen kunne spare pengene til
nyanskaffelser og vedligeholdelse. Dette vil give en
besparelse på driftsbudgettet på 26.000 kr./årligt.

Samlede boligafgifter og lejeindtægter
Gennemsnittet for de samlede boligafgifter og lejeindtægter3 i
Birkehegnet er på 939 kr. pr. m2, som det fremgår af grafen
nedenfor. I Birkehegnet dækker dette over lejeindtægterne for
boliglejemål, ungdomsboliger samt indtægterne for
forbedringsarbejder4.

3

Dvs. et gennemsnit af afdelingernes lejeindtægter for boliglejemål,

erhvervslejemål, institutioner, kælderlokaler og garager samt indtægter for
forbedringsarbejder (individuelle kollektive råderetssager) og hjemfald.
Grunden til at der ses på de samlede boligafgifter og lejeindtægter (konto 201) i
stedet for kun på husleje for boligerne er, at det er de tal, der bruges i
Landsbyggefonden, og derfor det, vi kan benchmarke på.
4

Forbedringsarbejder dækker over individuelle kollektive råderetssager. Dvs.

de forbedringer, der optages lån til gennem afdelingen, men betales af de
beboere, der får foretaget forbedringerne.
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Graf 3: Samlede boligafgifter og lejeindtægter i forhold til sammenlignelige
afdelinger.

De samlede boligafgifter og lejeindtægter er 69 kr. billigere pr. m2
end gennemsnittet for de afdelinger, der er sammenlignet med, og
112 kr. dyrere pr. m2 end landsgennemsnittet.
Som det fremgår af grafen nedenfor, er den gennemsnitlige
lejeindtægt i Birkehegnet fordelt således:


Familieboligerne: 938,47 kr. pr. m 2



Ungdomsboligerne: 735,22 kr. pr. m2

Dertil kommer indtægter i forbindelse med forbedringsarbejder5.

5

Forbedringsarbejder dækker over individuelle kollektive råderetssager. Dvs.

de forbedringer, der optages lån til gennem afdelingen, men betales af de
beboere, der får foretaget forbedringerne.
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Graf 4: Gennemsnitlig leje pr. m2 fordelt på boligtyper.

Afgrænsede driftsudgifter
De afgrænsede driftsudgifter i Birkehegnet, dvs. de udgifter, man som
beboer primært har indflydelse på, ligger på 384 kr. pr. m2 mod et
gennemsnit for familieboliger i Sydkystens Boligselskab på 370 kr.
pr. m2. Udgifterne er således 14 kr. højere pr. m 2 end gennemsnittet
for de øvrige familieboliger i Sydkystens Boligselskab.
500
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Graf 5: De afgrænsede driftsudgifter i forhold til de øvrige afdelinger i Sydkystens
Boligselskab.
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Birkehegnet har høje udgifter til forbedringslån på konto 125,
hvilket påvirker niveauet på de afgrænsede udgifter. Dette er dog
ikke en udgift, som Birkehegnet kan ændre på nu.
I de efterfølgende kapitler er de enkelte konti gennemgået med
henblik på at afsøge muligheder og forslag til besparelser i
afdelingen.
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1. Drift og
serviceniveau
Renholdelse (konto 114) er den konto, hvorfra der betales udgifter til
lønninger, kontor, rengøring, PC, arbejdstøj mv.
I en analyse fra Landsbyggefonden fremgår det, at de almene
afdelinger tilsammen betalte over 3 mia. kr. til disse udgifter i 2014,
hvilket svarer til knap 60 % af boligafdelingernes samlede variable
driftsudgifter. Boligafdelingernes gennemsnitlige renholdelsesudgift
var på 5.718 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 15 % mere end i
2008. Analysen viser desuden, at udgifterne til renholdelse er over
50 % højere i Region Hovedstaden end i Region Syddanmark6.
I Birkehegnet er der målt pr. lejemålsenhed udgifter på 7.457 kr.
årligt, mod et gennemsnit for afdelinger med blandede boliger i
Greve Kommune på 5.918 kr. årligt7 (se bilag 3). Birkehegnet er
således over 1.539 kr. dyrere pr. lejemålsenhed pr. år end
gennemsnittet i Greve Kommune.
Det er værd at bemærke, at udgifterne hertil i Birkehegnet er på 86
kr., som det fremgår af grafen nedenfor. Det er 22 kr. billigere pr. m2
end gennemsnittet for de sammenlignede afdelinger og 2 kr. dyrere
pr. m2 i forhold til gennemsnittet for hele landet.

6

TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-

2014 side 1.
7 TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 20082014 side 9. Tallene er begge fra 2014, da temastatistikken ikke har 2015-tal.
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Graf 6: Konto 114 set i forhold til sammenlignelige afdelinger.

I ovenstående graf adskiller Birkehegnet og Fyrrehegnet sig fra
hinanden til trods for, at afdelingerne indgår i samme
driftsfællesskab, har samme antal boliger og er opført i samme
periode. Forskellen skyldes dog, at Fyrrehegnet har væsentlig højere
udgifter til rengøring og udryddelse af skadedyr end Birkehegnet.

Serviceramme
Birkehegnet har i 2017 udarbejdet en serviceramme, der er den
overordnede ramme i samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og
medarbejderne. Der er i servicerammen blandt andet fokus på
information til nye og nuværende beboere, pæne og
velvedligeholdte områder samt digital betjening (bilag 4).

Ejendomskontor
Birkehegnet indgår i et driftsfællesskab med 5106-9 Greveflex, 51206 Granhegnet og 5121-3 Fyrrehegnet, hvilket har eksisteret i
omkring 3 år. Driftsfællesskabet er tilknyttet et ejendomskontor,
som er beliggende i Greveflex. Derudover er der også et
satellitkontor i Birkehegnet.
Granhegnets tidligere ejendomskontor overgik til bestyrelsen, mens
Birkehegnets tidligere ejendomskontor indtil sommeren 2017 blev
benyttet som satellitkontor af driftschefen. I forbindelse med
driftsfællesskabet ønskede flere beboere at have et satellitkontor
med mulighed for personlig henvendelse.
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Faciliteterne var, og er, bedst på ejendomskontoret i Greveflex, og
derfor blev det driftsfællesskabets fælles ejendomskontor.
Udgifterne til ejendomskontoret og satellitkontoret fordeles ud fra
en fordelingsnøgle, som bruges til at fordele alle udgifterne til fælles
aktiviteter og lønninger mellem de 4 afdelinger:
5106-9 Greveflex
5120-6 Granhegnet
5121-3 Fyrrehegnet
5122-0 Birkehegnet
I alt

53,25 %
20,00 %
13,25 %
13,50 %
100,00 %

Birkehegnets udgifter til driften af ejendomskontoret og
satellitkontoret (telefonomkostninger, kontorhold, it, diverse og drift
af ejendomskontor) var i regnskabsåret 2016 på 15.902 kr. Det svarer
til 4 kr. pr. m 2.
Der er mulighed for personlig henvendelse på både
ejendomskontoret og satellitkontoret, men kun telefonisk
henvendelse på ejendomskontoret.
Ejendomskontoret har åbent for personlige henvendelser mandag til
fredag fra kl. 07.30-08.00 og telefonisk henvendelse kl. 08.00-09.00.
På ejendomskontoret er det kontorassistenten, som tager imod alle
henvendelser. Det er endvidere muligt at sende en e-mail og lægge
en besked på telefonsvaren.
Satellitkontoret er som tidligere nævnt beliggende i Birkehegnet,
under 1 km fra driftsfællesskabets ejendomskontor. Der er åbent for
personlige henvendelser mandag og torsdag kl. 08.00-08.30. Her er
det en servicemedarbejder, som tager imod henvendelserne. På
nuværende tidspunkt har beboerne fra Birkehegnet og Granhegnet
mulighed for at hente affaldsposer, hvilket er den primære årsag til
henvendelser på satellitkontoret.
Servicemedarbejderen bruger minimum 1 time om ugen på at have
åbent. Det anbefales driftsfællesskabet at lukke satellitkontoret og
samle alle opgaver samt tage imod alle henvendelser på
ejendomskontoret. Driftslederen har tidligere tilbudt at omdele
affaldsposerne til Birkehegnet og Granhegnet, for eksempel én gang
om måneden. Alternativt kan de afhentes på ejendomskontoret, hvis
det er nødvendigt.
Ved at lukke satellitkontoret vil der frigives arbejdstimer, og
servicemedarbejderen er ikke nødsaget til at afbryde en
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igangværende arbejdsopgave. Driftsfællesskabet ville kunne opnå
en samlet besparelse på minimum 11.000 kr., hvilket svarer til, at
Birkehegnet, ud fra fordelingsnøglen, opnår en besparelse på
omkring 1.500 kr. årligt.

2

LUK SATELLITKONTORET
BESPARELSE: MINDST 1.500 KR./ÅRET
Driftsfællesskabet bør lukke satellitkontoret og i stedet
samle alle opgaver og henvendelser på
ejendomskontoret, som ligger under 1 km væk. Dette vil
frigive arbejdstimer for servicemedarbejderen, der
således ikke skal afbrydes i igangværende
arbejdsopgaver.

Driftslederen vurderer, at de i alt får 5-10 personlige henvendelser
om ugen i gennemsnit. Generelt er antallet af henvendelser på mail
eller telefon stigende. Trods åbningstiderne henvender beboerne sig
også i løbet af dagen, både på ejendomskontoret, og når
driftsmedarbejderne går rundt i afdelingerne.
I flere afdelinger er man begyndt at afprøve alternativer til den
traditionelle åbningstid på ejendomskontoret, herunder en øget
digitalisering. Der arbejdes således målrettet på at få flere beboere til
at benytte mailen og selvstændigt søge oplysninger på hjemmesider
og lignende.
Det bemærkes, at det i fremtiden bliver muligt for alle afdelinger i
KAB-fælleskabet at benytte en ny og mere nuanceret KABbeboerapplikation.
Den nye beboerapplikation bliver en integreret del af
administrationssystemet. Blandt andet kan beboeropgaverne
registreres og afsluttes via applikationen. Herudover bliver det
muligt for ejendomskontoret at sende push-beskeder, for eksempel
om at der lukkes for vandet eller lign. Endvidere bliver det muligt at
tilgå ejendomskontores instruktionsvideoer.
Det vurderes, at ejendomskontoret med denne nye applikation
hurtigere og nemmere kan vurdere, om de indmeldte opgaver kan
klares internt, eller om der er behov for eksterne håndværkere. Dette
sikrer også, at det er det korrekte værktøj og reservedele, der
kommer med, når opgaven skal løses.
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Det forventes, at afdelingerne i KAB-fællesskabet kan tage
beboerapplikationen i brug primo 2018.
Ved øget brug af digital kommunikation i stedet for faste
åbningstider vurderes det tillige, at beboerne får en øget mulighed
for at komme i kontakt med ejendomskontoret, da beboerne kan
oprette en opgave via beboerapplikationen alle ugens dage, og på
det tidspunkt der passer beboeren. Dette giver medarbejderne
mulighed for at tilrettelægge arbejdet og derved udføre det mere
effektivt.
Det vurderes, at åbningstiden kan sættes ned med 2,5 timer om
ugen, således at der blot er åbent 2 dage fremfor 5 dage om ugen.
Samlet vil dette økonomisk give en besparelse på 26.000 kr. årligt for
driftsfællesskabet, hvilket betyder at Birkehegnet jf.
fordelingsnøglen vil opnå besparelse på omkring 3.500 kr. årligt.

3

NEDSÆT ÅBNINGSTIDEN OG ØG DIGITALISERINGEN
BESPARELSE: OMKRING 3.500 KR./ÅRET
Det anbefales at nedsætte åbningstiden på
ejendomskontoret samt at anvende ny teknologi til
beboerservice. Dette vil sikre en mere effektiv
udnyttelse af arbejdstiden og samtidig give en mere
målrettet beboerservice. Det vurderes, at der vil kunne
spares mindst 2,5 timer om ugen samlet. Dette vil jf.
fordelingsnøglen vil give Birkehegnet en besparelse på
3.500 kr. årligt.

Ejendomskontoret har senest fået udarbejdet en
Arbejdspladsvurdering (APV) den 15. februar 2017 (se bilag 5).
Afdelingerne er blevet gennemgået uden bemærkninger, og der var
ingen umiddelbare fysiske eller psykiske arbejdsmiljømæssige
problemstillinger i dagligdagen for medarbejderne.
Rapporten peger dog på nogle opfølgningspunkter i forhold til det
fysiske arbejdsmiljø, bl.a. ½-årlige opfølgninger på el-håndværktøj
og procedurer for udskiftning af øjenskyl.
Det anbefales, at opfølgningspunkterne indgår i ejendomskontorets
årshjul.
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4

INDARBEJD OPFØLGNINGSPUNKTER I
EJENDOMSKONTORETS ÅRSHJUL
GEVINST: OPFØLGNINGERNE HUSKES
Det anbefales, at opfølgningspunkterne indgår i
ejendomskontorets årshjul.

Personalenormering og tilrettelæggelse af
arbejdet
I driftsfællesskabet er der ansat en driftsleder, en
driftslederassistent, 3 servicemedarbejdere og en kontorassistent.
Alle medarbejderne er ansat fuld tid. Én af driftsmedarbejderne har
en baggrund som mekaniker, en anden som gartner og en tredje er
uddannet servicetekniker.
Udgifterne til personalet og lønningerne fordeles ud fra samme
fordelingsnøgle som til ejendomskontoret og satellitkontoret. Det
betyder, at Birkehegnet afholder 13,50 % af udgifterne. Det svarer til,
at Birkehegnet har 30 medarbejdertimer om ugen og udgifter til
lønninger på 318.584 kr. i 2016.
Som tommelfingerregel siger man, at der bør være én medarbejder
pr. 100 boliger. I forhold til denne retningslinje har Birkehegnet med
sine 54 boliger en overnormering på ca. 10 timer om ugen.
Medarbejdernes opgaver er geografisk opdelt, og de klarer alle
typer opgaver i det tildelte område.
Alle driftsmedarbejderne møder ind på ejendomskontoret hver
morgen. Hver 14. dag afholdes der ’Rundt om bordet’-møde, hvor
det er muligt at få vendt en masse ting blandt kollegaerne, hvis en
medarbejder har noget, der skal drøftes. Der er udarbejdet
ugeplaner og årshjul, som medarbejderne følger.
Kontorassistenten tager imod henvendelserne fra beboerne og
uddeler opgaverne i samråd med driftslederen. Kontorassistenten
booker også opgaverne ind i driftsmedarbejdernes kalendere i
Outlook og hænger arbejdssedler op til hver driftsmedarbejder. De
registrerer ikke arbejdsopgaverne i beboeropgavesystemet, da de
finder dette for tidskrævende.
Snerydning udføres af driftsmedarbejderne selv. Driftslederen og
driftslederassistenten skiftes til at have vejrligsvagten én uge af
gangen. Driftslederen har en plan, som han har forklaret til de
øvrige driftsmedarbejdere.
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Der bliver ryddet sne i perioden d.1. november til 31. marts. De
starter efter aftale med afdelingsbestyrelserne med at rydde sne på
parkeringsarealerne kl. 4.30, og herefter bevæger de sig ind på de
mindre veje og stisystemerne. Driftslederen mener ikke, at det er
god service først at påbegynde snerydningen kl. 7.00, som det
lovmæssigt er påkrævet, da der gerne skulle være ryddet sne første
gang, når beboerne skal ud af døren. Dette er også vedtaget i
afdelingens serviceramme.
Driftslederen deltager i bestyrelses- og afdelingsmøder. Tidligere
stod han også for e-syn, men denne opgave varetages nu primært af
driftslederassistenten og én fast servicemedarbejder. Dog er det
muligt for driftslederen at træde til, hvis det bliver nødvendigt.
Driftsfælleskabet har blandt andet udliciteret rengøringen af
ejendomskontoret i Greveflex.
Der bliver som udgangspunkt ikke benyttet afløsere ved ferie og
sygdom. Førstnævnte prøver driftslederen at planlægge sig ud af, så
medarbejderne fortsat kan påtage sig de faste opgaver henover
sommeren også.
Der er et godt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og
driftsmedarbejderne. Der er en god dialog og gensidig forståelse for
hinanden.

Maskinpark
Der er fælles maskinpark i driftsfællesskabet. Udgifterne til
maskinerne fordeles efter samme fordelingsnøgle som til
ejendomskontoret og personalet. Birkehegnet står derfor for 13,50 %
af udgifterne.
Erfaringstal siger, at man skal bruge store maskiner mindst 400
timer årligt, og at de afskrives over 8 år. Dette skal bl.a. sikre en
optimal udnyttelse og rentabel drift af maskinerne.
Som det fremgår nedenfor, har driftsfælleskabet 3 store traktorer,
som er under 8 år og kører mindre end de anbefalede 400 timer.


Kommentar [soba1]: De kører da alle mere
end 400 timer årligt.

En Stiga Pro Svan havetraktor fra 2010, som havde en
anskaffelsesværdi på 100.000 kr. Havetraktoren kører omkring
1.000 timer/årligt. Den benyttes til græsslåning og kantskæring.
De årlige reparations- og vedligeholdelsesudgifter udgør ca.
10.000 kr./årligt.
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Ud fra en aktivitet på 1.000 timer årligt vurderes det, at
havetraktoren koster afdelingen 22,5 kr. pr. driftstime. Hertil
kommer driftsfælleskabet udgifter til henholdsvis brændstof, evt.
vægtafgift m.m.


En Belos traktor fra 2010, som havde en anskaffelsesværdi på
390.000 kr. Traktoren kører omkring 1.500 timer/årligt. Den
benyttes til græsslåning, saltning, fejning, snerydning og
anhængerkørsel. De årlige reparations- og
vedligeholdelsesudgifter udgør ca. 28.000 kr./årligt.

Ud fra en aktivitet på 1.5 00 timer årligt vurderes det, at traktoren
koster afdelingen 51,2 kr. pr. driftstime. Hertil kommer
driftsfælleskabet udgifter til henholdsvis brændstof, evt. vægtafgift
m.m.


En Stiga Titan havetraktor fra 2011, som havde en
anskaffelsesværdi på 280.000 kr. Havetraktoren kører omkring
1.500 timer/årligt. Den benyttes til græsslåning, saltning, fejning,
snerydning og anhængerkørsel. De årlige reparations- og
vedligeholdelsesudgifter udgør ca. 30.000 kr./årligt.

Ud fra en aktivitet på 1.000 timer årligt vurderes det, at
havetraktoren koster afdelingen 43,3 kr. pr. driftstime. Hertil
kommer driftsfælleskabet udgifter til henholdsvis brændstof, evt.
vægtafgift m.m.


En John Deere 2520 traktor fra 2006, som havde en
anskaffelsesværdi på 190.000 kr. Traktoren kører omkring 400
timer/årligt. Den benyttes til græs, saltning, fejning og
snerydning. De årlige reparations- og vedligeholdelsesudgifter
udgør ca. 5.000 kr./årligt.

Ud fra en aktivitet på 400 timer årligt vurderes det, at traktoren
koster afdelingen 134,4 kr. pr. driftstime. Hertil kommer
driftsfælleskabet udgifter til henholdsvis brændstof, evt. vægtafgift
m.m.
Birkehegnets andel af udgifter (konto 114 og 116) til maskinparken
var i 2016 på i alt 52.292.86 kr. Det svarer til 968 kr. pr.
lejemålenhed/årligt.
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Gårdlaug
Birkehegnet er med i et gårdlaug kaldet Gårdlauget Hegnet. Udover
afdelingen indgår Fyrrehegnet, Granhegnet og Lindehegnet
(ejerboliger) også, da disse 4 afdelinger deles om en fælles
græsplæne. Lindehegnet skal yderligere betale en andel af
vedligeholdelsen af adgangsvejen til ejerboligerne og fælles stier i
området. Alle 4 afdelinger er forpligtiget til at være medlem af
gårdlauget.
Der er udarbejdet en fordelingsnøgle i gårdlauget ud fra de enkelte
afdelingers matrikelstørrelse.
Fordelingsnøglen er gældende for alle udgifter i gårdlauget:
Granhegnet
Fyrrehegnet
Birkehegnet
Lindehegnet (ejerboliger)
I alt

28,41 %
22,25 %
18,74 %
30,60 %
100,0 %

Gårdlauget administreres af KAB, hvilket indebærer udarbejdelse af
regnskab og budget, opkrævning af bidrag hos de enkelte
afdelinger, betaling af fællesudgifter og kvartalsvis udsendelse af
udskrift fra konto/bankkontoudtog til bestyrelsen. Gårdlauget kan
ligeledes søge om hjælp hos driftsmedarbejderne.
Senest er græsplænen blevet gjort mere åben, hvilket har øget
trygheden blandt beboerne.

Grønne arealer
De grønne arealer i Birkehegnet består af græs, hække, læhegn og
buske. Alle familieboligerne i stueetagen har en have tilknyttet
boligen, mens ungdomsboligerne i stueetagen kan til- og fravælge
det. Boligerne på 1.sal har en altan.
Driftslederen anslår, at græsslåningen i afdelingen tager omkring 1
dag om ugen for én medarbejder.
Græsslåningen er en af driftsmedarbejdernes mest tidskrævende
arbejdsopgaver i det grønne. Det anbefales, at gårdlauget
undersøger muligheden for at anskaffe en robotplæneklipper til den
fælles græsplæne.
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5

UNDERSØG MULIGHEDEN FOR EN
ROBOTPLÆNEKLIPPER
GEVINST: FRIGIVELSE AF ARBEJDSTIMER
Gårdlauget bør undersøge muligheden for en
robotplæneklipper til den fælles græsplæne, da
græsslåning er en tidskrævende opgave for
driftsmedarbejderne.

Hækkene klippes 2 gange årligt, og sammenlagt tager det 2 dage at
klippe hækkene om året for én medarbejder, inklusiv den
efterfølgende oprydning.
Træerne beskæres i vinterhalvåret. Flere af driftsmedarbejderne har
været på træbeskæringskursus, og derfor udføres denne opgave af
driftsmedarbejderne selv.
Derudover består de grønne arealer af borde-/bænkesæt, en
legeplads og en petanquebane.
Afdelingen har vedtaget at nedlægge og fjerne rundellerne, da de på
nuværende tidspunkt både er tidskrævende at vedligeholde, og
samtidig benyttes de primært som opholdssted for unge mennesker.
Ifølge driftslederen vil det også virke kriminelt forebyggende og
tryghedsskabende for beboerne i afdelingen.

Nye beboere og velkomstmateriale
I Birkehegnet bliver nye beboere før indflytning kontaktet af
kontorassistenten, som aftaler nærmere omkring indflytningsdato
og -tid.
Beboerne mødes med en driftsmedarbejder foran boligen på
indflytningsdagen. Her får de udleveret nøglen til boligen og
afdelingens velkomstmateriale. De får en gennemgang af boligen og
informationer om afdelingen, husordenen, containergården m.v.
Herefter bliver de vist rundt i afdelingen.
Der er fokus på, at der kan hentes en lang række informationer på
afdelingens hjemmeside, og ellers er de nye beboere velkomne til at
kigge forbi ejendomskontoret, hvis der opstår spørgsmål.
På forhånd har de nye modtaget KAB’s velkomstmateriale. KAB’s
velkomstmateriale er udviklet på baggrund af undersøgelser af
beboernes oplevelser med at flytte ind i en KAB-administreret bolig
og er udviklet i tæt samarbejde med driftsledere. Materialet er
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desuden testet i en række boligafdelinger. Her har det vist sig, at
beboere henvender sig færre gange med spørgsmål og klager, når de
er modtaget med velkomstmaterialet. Det er altså en fordel for både
beboerne og for driften at bruge materialet.
Driftslederen oplever, at beboerne er tilfredse med denne procedure
for indflytning.

Rengøring
Rengøring af ejendomskontoret og vaskeriet i afdelingen sker én
gang om ugen og er udliciteret. Det er det samme firma, som står for
alle opgaverne.
Udgifterne til rengøring af ejendomskontoret bliver fordelt ud fra
fordelingsnøglen mellem de fire afdelinger i driftsfællesskabet.
Birkehegnet har haft udgifter på 19.440 kr. til rengøring af
ejendomskontoret og 23.685 kr. til rengøring af vaskeriet. Det er
samlet 43.125 kr., svarende til 798 kr. pr. bolig årligt.
Driftslederen sørger for, at der bliver indhentet tilbud på
rengøringsopgaverne årligt, så afdelingen ikke oplever at have
unødige udgifter hertil.

Renovation
Birkehegnet har 660 liters containere til dagsrenovation. Beboerne
har mulighed for at sortere deres affald i flere fraktioner i
containergården, som deles med Fyrrehegnet.
Der er udarbejdet en fordelingsnøgle for containergården, der lyder
som følgende:
Granhegnet
Fyrrehegnet
Birkehegnet
I alt

42,78 %
28,34 %
28,88 %
100,0 %

Driftslederen bemærker, at beboerne generelt er gode til at rydde op
i afdelingen. Driftsmedarbejderne bruger kun ganske lidt tid på at
rydde op efter beboerne en gang i mellem. Der bliver ikke
eftersorteret i affaldet, når affaldet først er i containerne.
Driftslederen vil ikke lade sine driftsmedarbejdere rode i affaldet, og
de rydder derfor kun op på containergården. Han er indforstået
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med, at det eventuelt kan medføre et ekstra gebyr fra kommunen,
men dette har endnu ikke været tilfældet.
Renovationsudgifterne i Birkehegnet ligger på 24 kr. pr. m2, hvilket
er det samme som de afdelinger, der er sammenlignet med i den
økonomiske analyse, men 2 kr. billigere end landsgennemsnittet.
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Graf 7: Konto 109 (renovationsudgifter) i forhold til sammenlignelige afdelinger.

De samlede renovationsomkostninger til Greve Kommune beløber
sig til 1.415 kr. pr. boliglejemål/årligt.
Udgiften fordeler sig på følgende:


Administration og planlægningsbidrag og gebyr for Miljøcenter
Greve på 359 kr. pr. boliglejemål/årligt



Forbrugstakst8 på 634 kr. pr. boliglejemål/årligt



Affaldsbidrag9 udgør 423 kr. pr. boliglejemål/årligt.

Greve Kommune hæver i 2017 administrationsbidraget, men sænker
forbrugstaksten og affaldsbidraget. Det giver umiddelbart
Birkehegnet et fald i renovationsomkostningerne i 2017 på i alt 27
kr. pr. boliglejemål/årligt.

8

Denne afhænger af antal containere, tømninger og evt. tillæg for afstand (>70

m) pr. container pr. tømning. Birkehegnet har 8 stk. 660 liters containere. 4 stk.
tømmes 1 gang ugentligt, og 4 stk. tømmes 2 gange ugentligt.
9

Der dækker over storskrald*), miljøbil samt beholdere til papir, pap og glas.

*)Endelig afregning sker først i januar efterfølgende år (dvs. januar 2017).
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2. Vedligeholdelse og
fornyelse
Beboerservice og håndværkerydelser
I Birkehegnet anslår driftslederen, at driftsmedarbejderne udfører
omkring 70 % af de håndværksmæssige opgaver selv. Generelt er
dette tal steget de seneste år. Driftsmedarbejderne er gode til at
hjælpe hinanden og lære fra sig.
Lovgivningsmæssigt er der dog begrænsninger på, hvad ansatte i
afdelingen må udføre af håndværksmæssige opgaver, da nogle
opgaver kræver autorisation og for at sikre, at arbejdet ikke bliver
konkurrenceforvridende. Det betyder, at afdelingens ansatte må
udføre de almindelige daglige vedligeholdelses- og
reparationsopgaver, men ikke samlede planlagte udskiftninger og
reparationer.
I afdelingen benytter de sig af faste håndværkere. Der tjekkes op på
priserne hver gang. Ved udbud af større opgaver indhentes der altid
mindst 3 tilbud.
Afdelingen har faste håndværkerdage tirsdag og torsdag. Disse to
dage udfører driftsmedarbejderne også primært
beboerserviceopgaverne. Dette skyldes, at hvis driftsmedarbejderne
har uforudsete udfordringer med en opgave, så ved de, at der er
håndværkere i afdelingen, som de kan spørge til råds. Dette
fungerer rigtig godt.
Driftsmedarbejderne udfører kun service på de elementer i boligen,
som er standard ved indflytning. Dette betyder, at udskifter
beboeren for eksempel køleskabet eller armaturer, så får beboeren
ikke service herpå. Ligeledes skal beboeren geninstallere de
originale dele ved fraflytning.

Indkøb
Birkehegnet indkøber selv reservedele, også til håndværkerne. Det
er primært kontorassistenten, som står for at tjekke priser, blandt
andet på reservedele, for at sikre den bedste pris. De benytter sig

5122-0 BIRKEHEGNET

Sydkystens Boligselskab

32/54

ikke længere af KAB’s indkøbsportal eller Bolind, da de kan finde
tingene billigere selv.
Udgifterne til fællesindkøb fordeles ud fra fordelingsnøglen, som
også bruges til at fordele alle udgifter til aktiviteter mellem de 4
afdelinger:
5106-9 Greveflex
5120-6 Granhegnet
5121-3 Fyrrehegnet
5122-0 Birkehegnet
I alt

53,25 %
20,00 %
13,25 %
13,50 %
100,00 %

På nuværende tidspunkt er der et stort lager i Greveflex. Det består
både af hårde hvidevarer og varmevekslere, så driften altid kan
udskifte disse elementer med kort varsel. Derudover bestilles der
altid 6 toiletter hjem ad gangen.

Almindelig vedligeholdelse
Konto 115, almindelig vedligeholdelse, er en konto, der er tiltænkt
uforudsete udgifter.
Som det fremgår af ovenstående graf, har Birkehegnet udgifter på 0
kr. pr. m2 på denne konto. Det er 22 kr. billigere pr. m2 end de
afdelinger, der er sammenlignet med, og 32 kr. mindre pr. m2 end
landsgennemsnittet.
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Graf 8: Udgifter til almindelig vedligeholdelse i forhold til sammenlignelige
afdelinger.
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Afdelingen er god til at gennemgå bygningsdelene og planlægge
fremtidige aktiviteter og arbejder, hvilket medfører, at udgifterne
hertil konteres på konto 116.

Henlæggelser
Henlæggelsesniveauet i Birkehegnet er på 235 kr. pr. m2, hvilket er
75 kr. mere pr. m2 end de afdelinger, der er sammenlignet med, og
92 kr. mere pr. m2 end landsgennemsnittet.
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Graf 9: Henlæggelsesniveau i forhold til sammenlignelige afdelinger.

I regnskabsåret 2016 henlagde afdelingen samlet 1.000.000 kr. pr. år
til planlagte periodiske vedligeholdelser og fornyelser. Fra
regnskabet for 2017 og fremover ligger det samlede
henlæggelsesniveau fortsat stabilt på 1.000.000 kr. årligt. Med et
sådant henlæggelsesniveau opnår afdelingen en acceptabel
henlæggelsesopsparing de kommende år, trods løbende udgifter til
planlagte aktiviteter.
Ved at have en god opsparing er afdelingen mere fleksibel, og der
sikres en stabil huslejeudvikling, da der ikke pludselig opstår nogle
store uforudsete udgifter.
I marts 2014 er det seneste periodiske eftersyn blevet foretaget.
Ifølge rapporten heraf fremgår det, at afdelingen er god og
fremtræder velvedligeholdt.
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Der er kun enkelte bemærkninger til bygningsdele i den
udarbejdede rapport. Det bemærkes ligeledes i rapporten, at det
med fordel kan vurderes at indarbejde udskiftning af
vaskerianlægget, postkasserne, legepladsen og den udvendige
belysning.
Rapporten munder således ud i 5 anbefalinger, som blandt andet
omhandler at henlægge et bufferbeløb til skadesudbedring ved brud
på jordledninger, henlægge midler til fornyelse af udvendig
belysning samt udskifte vaskerianlægget, som det kan ses i bilag 6.

Kommentar [soba2]: Eller: ”At der med
fordel kan indarbejdes udskiftning af….”???

Driftsplanen er velbeskrevet og fyldestgørende. Det vurderes også,
at henlæggelserne er passende.
Ved den seneste markvandring blev der ikke pointeret nogen nye
fokusområder. Inden for de kommende år skal alle vinduer og døre
udskiftes.
Der opstår fra tid til anden vandskader i afdelingen. Dette skyldes,
at rørføringen sker under taget. Når der går hul på et vandrør siver
vandet ned gennem boligerne. For at forebygge vandskaderne er
alle sikkerhedsventiler blevet tjekket og skiftet.

Lån til forbedringer
Birkehegnet har udgifter til lån til forbedringer (konto 125) på 8 kr.
pr. m2, hvilket er 17 kr. mindre pr. m2 end gennemsnittet for de
øvrige afdelinger i selskabet.
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Graf 10: Udgifter i forbindelse med lån til forbedringer.

Afdelingen har optaget lån til køkkener, som har spredt sig over
flere etaper.
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3. Tab ved
lejeledighed og
fraflytning
I Birkehegnet er der registreret en fraflytningsprocent på 11,1 % i
2016, hvilket svarer til 6 fraflytninger. De interne flytninger (både
internt i afdelingen og internt i Sydkystens Boligselskab) registreres
også i fraflytterstatistikken, her er der registreret 2 flytninger.
Derudover skyldes én af de registrerede fraflytninger dødsfald, én
er flyttet til et andet selskab i KAB, mens de resterende 2 flytninger
skyldtes, at beboerne flyttede ud af KAB-fællesskabet.
Som det fremgår af nedenstående graf, har Birkehegnet et tab på
fraflytninger (konto 130) på 2 kr. pr. m2 pr. år. Derudover har
afdelingen ikke oplevet et tab ved lejeledighed (konto 129).
Årets henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto
123) er, som det fremgår af nedenstående graf, på 0 kr. pr. m². De
opsparede henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger
(konto 405) er på 21 kr. pr. m2.
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Graf 11: Tab ved fraflytninger i forhold til sammenlignelige afdelinger.
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Indskuddet er på nuværende tidspunkt på mellem 151-261 kr. pr.
m2. Alle afdelingerne i Sydkystens Boligselskab tager stilling til, om
indskuddet skal hæves hvert 2. år.
Det anbefales Birkehegnet at følge BL’s satser for indskud, som pr. 1.
januar 2017 ligger på 232 kr. pr. m2. Dette er op til 81 kr. højere pr.
m2 end laveste indskud i Birkehegnet. Det anbefales at hæve
indskuddet, da det herved er muligt at mindske et eventuelt tab ved
fraflytning.

6

Kommentar [soba4]: Tager de stilling til
det hvert andet år, eller hæves indskuddet
hvert andet år?

HÆV INDSKUDDET
GEVINST: FÆRRE UDGIFTER TIL TAB VED
FRAFLYTNING
Afdelingen bør hæve indskuddet ved indflytning for at
mindske tab ved fraflytning mest muligt. Ligeledes
anbefales det at følge BL’s satser.

Birkehegnet har B-ordning, hvilket betyder, at der er ind- og
udflytning samme dag. Ligeledes betyder det, at boligen som
udgangspunkt ikke istandsættes ved indflytning. Det er således en
uistandsat lejlighed, den nye beboer flytter ind i. Til boligen hører
en vedligeholdelseskonto, hvortil beboeren betaler et fastsat beløb
via huslejen. Dette kan beboeren bruge til maling, hvidtning,
tapetsering og gulvbehandling.
En måde at forebygge tab ved fraflytning er at være opmærksom på
lejemålenes vedligeholdelseskonto og øge beboernes
opmærksomhed omkring dette, så de selv løbende vedligeholder
deres lejemål. Hvis der for eksempel er mere end 20.000 kr. på en
vedligeholdelseskonto, kan der tages kontakt til beboeren.
Dog bemærker driftslederen og driftslederassistenten, at et højt
beløb på vedligeholdelseskontoen ikke nødvendigvis er
ensbetydende med, at boligen ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt. I
Birkehegnet bliver der som udgangspunkt ikke fulgt op på
vedligeholdelseskontiene. Dog bemærker driftslederen, at hvis de
udfører en beboerserviceopgave i en bolig, som de kan se ikke bliver
vedligeholdt, så tjekker de op på den pågældende
vedligeholdelseskonto og tager kontakt til beboeren.
Den samlede opsparing på beboernes vedligeholdelseskonti er på
536.375 kr. Det svarer til, at hvert lejemål i gennemsnit har 9.932 kr.
stående på deres vedligeholdelseskonto. I 2016 brugte beboerne
samlet set 72.114 kr. på indvendig vedligeholdelse fra deres
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vedligeholdelseskonto. Det svarer til, at hvert lejemål i gennemsnit
har brugt 1.335 kr.
Det bemærkes, at vedligeholdelseskontoen spærres, når en beboer
opsiger lejemålet. Det kan derfor være en fordel for lejer at få et
servicetjek10 af lejemålet, inden dette opsiges. Et servicetjek er en
faglig gennemgang af boligen for fejl og mangler, som lejer kan
komme til at betale ved fraflytning. Ved gennemgangen får lejer at
vide, hvilke krav pågældende kan forvente at møde ved en evt.
fraflytning.
Et servicetjek giver derfor lejer mulighed for at foretage
genopretningsarbejder med midler fra lejemålets
vedligeholdelseskonto, og derved bliver lejer ikke trukket i indskud.
Dette tilbud giver driftsmedarbejderne til beboerne.
Driftslederen og driftslederassistenten bemærker, at en af
udfordringerne for afdelingen er, at der er overtagelse af ny lejer
samme dag som tidligere lejer fraflytter. Dette gør, at afdelingen kun
råder over lejemålet i få timer.
Driftslederen vurderer, at det vil være en fordel for Birkehegnet at
overgå til A-ordning, hvilket betyder, at lejligheden istandsættes
ved indflytning og derved fremstår pænere og mere attraktiv.
Såfremt afdelingen ønsker mulighed for et ensartet
istandsættelsesniveau, kan afdelingen overveje at gå fra B-ordning
til A-ordning. Der betyder, at lejemålene istandsættes ved
fraflytningen. Det vil give afdelingen 14 dage til istandsættelse, som
enten betales af indflytter eller fraflytter11.
A-ordning betyder, at beboeren selv skal betale for istandsættelse
ved fraflytning. Dog overtager afdelingen forpligtigelsen, ofte med 1
% om måneden, således at afdelingen har overtaget den fulde udgift
efter en boperiode på 8 år og 4 måneder.
Det skal dog bemærkes, at overgangen fra B- til A-ordning vil kunne
komme til at strække sig over en længere årrække, da ændringen
alene kan træde i kraft i forbindelse med lejerskifte. Der vil derfor
være en overgangsperiode, hvor afdelingens nuværende beboere
10

Et servicetjek er et tilbud, og det er frivilligt. Det svarer til at køre en bil på

værksted og få en mekaniker til at vurdere, hvad der er brug for at reparere, for
at bilen kan klare et lovpligtigt syn.
11 Hvorvidt det er indflytter eller fraflytter, som betaler
istandsættelsesperioden, besluttes på afdelingsmødet ved overgangen til Aordning.
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beholder deres vedligeholdelseskonto (B-ordning), mens nye lejere
vil være på A-ordning. I overgangsperioden kan afdelingen opleve
øgede udgifter til istandsættelse.

7

FRA B-ORDNING TIL A-ORDNING
GEVINST: ENSARTET ISTANDSÆTTELSESNIVEAU
Afdelingen kan overveje at gå fra B-ordning til Aordning, således at lejemålene istandsættes ved
fraflytningen, og der derved opnås et ensartet
istandsættelsesniveau.
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4. Drift af vaskeri og
andre fælleslokaler
Vaskeri
Birkehegnet har et fællesvaskeri, som består af 2 vaskemaskiner og
én tørretumbler. De 3 maskiner er alle et par år gamle.
Flere beboere har installeret deres egen vaskemaskine i boligen, men
fællesvaskeriet bliver fortsat benyttet i nogen grad. Grundet det
faldende brug af vaskeriet bør afdelingen undersøge behovet for et
fællesvaskeri, antal af maskiner og eventuelt undersøge muligheden
for at dele vaskeri med for eksempel Fyrrehegnet eller Granhegnet.

8

UNDERSØG BENYTTELSESGRADEN I VASKERIET
GEVINST: FÆRRE UDGIFTER
Afdelingen bør undersøge brugen og behovet for
antallet af maskiner i vaskeriet. Derudover kan
Birkehegnet overveje at undersøge muligheden for at
dele vaskeri med for eksempel Fyrrehegnet eller
Granhegnet.

Afdelingen har udgifter på 6 kr. pr. m 2 til vaskeriet, hvilket er det
samme som de afdelinger, der er sammenlignet med i den
økonomiske analyse, og 3 kr. dyrere pr. m2 i forhold til
landsgennemsnittet.
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Graf 12: Udgifter til vaskeri i forhold til sammenlignelige afdelinger.

Ovenstående graf viser kun de udgifter, som er forbundet med
fællesvaskerierne, som er konteret på konto 118, og medtager ikke
indtægterne. Samlet set giver fællesvaskerierne en udgift på
27.434 kr. årligt. Modsat er der samlet set indtægter på 10.550 kr.
årligt, hvilket tilsammen giver en nettoudgift på 16.884 kr.
Som nævnt tidligere under Rengøring, så er rengøring af vaskeriet én
gang om ugen udliciteret. Der er en udgift hertil på 23.685 kr. årligt,
hvilket svarer til omkring 86 % af vaskeriets samlede udgifter.
Regnskabet for vaskerierne på konto 118 viser ikke udgifterne til el,
vand og varme i forbindelse med vaskerierne, da der ikke er opsat
særskilte forbrugsmålere på vaskeriet. Regnskabet giver derfor ikke
et retvisende billede af vaskeriets samlede udgifter.
Det anbefales Birkehegnet at skabe økonomisk balance mellem
indtægter og udgifter i vaskeriet. Afdelingen bør for eksempel
overveje at lade vaskeafgiften stige, så en større del af udgifterne til
vaskeriet betales af brugerne, eller kigge nærmere på udgiften til
rengøring af vaskeriet.

9

SKAB ØKONOMISK BALANCE I VASKERIET
GEVINST: UDGIFTER DÆKKES AF BRUGERNE
Afdelingen bør overveje at lade vaskeafgiften stige, så
en større del af udgifterne til vaskeriet betales af
brugerne. Afdelingen kunne også kigge nærmere på
udgiften til rengøring af vaskeriet.
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Beboerlokale
Birkehegnet har et fælles beboerlokale i afdelingen. Det kan lejes af
beboerne til private arrangementer.
Priserne er følgende:
Fredag – søndag
Mandag-torsdag

1.500 kr.
200 kr. pr. dag

Det er afdelingen selv, der står for udlejning af beboerhuset samt alt,
hvad det indebærer, såsom nøgleudlevering, gennemgang af
beboerhuset, kontraktudarbejdelse m.v.
Der er ikke et separat afdelingsbestyrelseslokale. Disse møder
afholdes enten privat eller i beboerhuset. Der bliver ikke afholdt
sociale arrangementer for afdelingen.
Ifølge regnskabet for beboerhuset på konto 118 fremgår det, at der
samlet set har været udgifter på 13.243 kr. Heraf var udgiften til
nyanskaffelser på 7.547 kr. i 2016 den højeste udgiftspost.
Lejeindtægterne har i alt været på 7.700 kr. i 2016. Dette giver en
samlet nettoudgift på 5.543 kr. I regnskabet er forbrugsudgifterne til
el og vand i forbindelse med beboerhuset ikke konteret på konto
118, og det må derfor antages, at nettoudgiften bør være højere.
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5. Diverse udgifter
Som det fremgår af grafen nedenfor, har Birkehegnet udgifter på 9
kr. pr. m2. Det er 3 kr. mindre pr. m2 end de afdelinger, der er
sammenlignet med, men 1 kr. mere pr. m2 end landsgennemsnittet.
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Graf 13: Diverse udgifter (konto 119) i forhold til sammenlignelige afdelinger.

Det bør bemærkes, at Birkehegnets udgifter til gårdlauget er
konteret på konto 119. I regnskabsåret 2016 havde Birkehegnet en
udgift på 16.097 kr. hertil.
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6. Forsikringer
Som det fremgår af grafen nedenfor, er udgifterne til forsikringer i
Birkehegnet på 26 kr. pr. m2. Det er 2 kr. dyrere pr. m2 end
gennemsnittet for de afdelinger, der er sammenlignet med, og 11 kr.
pr. m2 dyrere end landsgennemsnittet.
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Graf 14: Udgifter til forsikringer i forhold til sammenlignelige afdelinger.

De samlede forsikringer for hele selskabet Sydkystens Boligselskab
har været i udbud i sommeren 2016. Gennemsnitligt er udgiften til
forsikringerne i Sydkystens Boligselskab faldet med 16,9 %.
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7. Administrationsbidrag
Birkehegnet har den store pakke med en driftschef tilknyttet, som
sidder centralt hos KAB.
Som det ses af nedenstående graf12, er administrationsbidraget på 67
kr. pr. m2. Det er 9 kr. dyrere pr. m2 end gennemsnittet for de
afdelinger, der er sammenlignet med, og 12 kr. dyrere pr. m2 end
landsgennemsnittet.
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Graf 15: Administrationsbidrag i forhold til sammenlignelige afdelinger.

Birkehegnets administrationsbidrag består af et bidrag til
boligorganisationen på 1.198 kr. pr. år/lejemålsenhed samt et bidrag
til KAB. Dette er opdelt i et grundbidrag på 231 kr. pr.
år/lejemålsenhed13 og et bidrag på 3.600 kr. pr. år/ lejemålsenhed for
stor pakke.
Det kan være svært at sammenligne administrationsbidraget med
landsgennemsnittet og de udvalgte sammenligningsafdelinger, fordi
12

Administrationsbidraget betales ud fra antal lejemålsenheder, mens grafen

viser udgiften pr. m2. Dette gør, at grafen til tider kan give et skævt billede.
13 Grundbidraget til KAB er normalt et fast beløb, uanset størrelsen på
afdelingen, men i Sydkystens Boligselskab har man besluttet at fordele udgiften
solidarisk mellem afdelingerne. Udgiften er derfor fordelt pr. lejemålsenhed.
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der er forskel på, om der skal betales moms af
administrationsbidraget, og fordi boligorganisationerne konterer
forskelligt.
I KAB-administrerede boligorganisationer er eksempelvis udgiften
til juridisk bistand indeholdt i administrationsbidraget, mens den i
andre boligorganisationer konteres i afdelingerne som
konsulentbistand. Administrationsbidraget til KAB har været
uændret siden 2010 og er på 3.600 kr. pr. lejemålsenhed.
Hvis dette beløb indekseres, svarer det til, at udgifter i 2010 var på
3.323 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket igen svarer til, at afdelingen har
opnået en besparelse i 2016 på 277 kr. pr. lejemålsenhed.
Ud over administrationsbidraget arbejder KAB til stadighed for at
nedbringe de driftsudgifter i afdelingerne, KAB har indflydelse på.
For eksempel har et samlet KAB-udbud, som beskrevet tidligere,
givet afdelingerne en besparelse på ejendomsforsikringerne på
gennemsnitligt 10 %.
Det anbefales Birkehegnet at overveje muligheden for
sammenlægning med Granhegnet og Fyrrehegnet. En
sammenlægning af de tre afdelinger vil give både
beboerdemokratiske og økonomiske fordele.
De økonomiske fordele høstes blandt andet i et lavere
administrationsbidrag, fordi der betales et grundbidrag pr. afdeling
til KAB. Ved at sammenlægge afdelingerne vil Birkehegnet årligt
kunne spare 1.300 kr. i administrationsgebyr, da det samlede
opgjorte administrationsbidrag i Sydkystens Boligselskab fordeles
lige på alle lejemål. Det betyder, at en besparelse, der realiseres ved,
at to afdelinger lægges sammen, bliver fordelt på alle lejemål i
selskabet.
En samlet besparelse på f.eks. 50.000 kr. bliver derfor til 5
kr./lejemål/år. Denne konteringspolitik betyder, at det direkte
økonomiske incitament for den enkelte afdeling så at sige
forsvinder. Dette kunne tages til debat i selskabets bestyrelse.
Desuden skal driftslederen og driftschefen bruge færre timer på
aftenmøder. Der vil også lettere kunne iværksættes fælles
renoverings- og forbedringstiltag, hvilket medfører lavere priser på
eksterne håndværkere.
De demokratiske fordele høstes ved, at der er et større
rekrutteringsgrundlag til bestyrelsen.
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UNDERSØG MULIGHEDEN FOR SAMMENLÆGNING
BESPARELSE: 1.300 KR./ÅRLIGT
Birkehegnet bør undersøge muligheden for
sammenlægning med Granhegnet og Fyrrehegnet.
Det vil medføre besparelser direkte på
administrationsbidraget og afledte besparelser til
diverse andre ydelser. Som konteringsprincipperne p.t.
er i Sydkystens Boligselskab, vil den administrative
besparelse blive fordelt på alle lejemål i hele selskabet.
Den direkte besparelse (administrationsgebyrer) for
afdelingen vil derfor alene kunne opgøres til ca. 1.300
kr.
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8. Bæredygtighed og
forbrug
Bæredygtighed
Beboerne i Birkehegnet har ikke ekstraordinært fokus på
bæredygtighed.
Driftsmedarbejderne udskifter løbende lyskilderne på
fællesarealerne til LED-belysning og tænker bæredygtig ved indkøb,
hvor det er muligt.

Elforbrug
Udgifterne til el på fællesarealerne udgør 83.070 kr. årligt. I
nedenstående graf kan man se Birkehegnet sammenlignet med de
øvrige afdelinger i Sydkystens Boligselskab pr. lejemålsenhed.
Birkehegnet har en udgift på 1.538 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er
423 kr. dyrere pr. lejemålsenhed end gennemsnittet for Sydkystens
Boligselskabs egne afdelinger.
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Graf 16: Udgifter til el på fællesarealer for Sydkystens Boligselskabs egne
afdelinger.
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Vandforbrug
Udgifterne til vand i Birkehegnet udgør 259.145 kr. årligt. I
nedenstående graf kan man se Birkehegnet sammenlignet med de
øvrige afdelinger i Sydkystens Boligselskab pr. lejemålsenhed.
Birkehegnet har en udgift på 4.799 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er
445 kr. billigere pr. lejemålsenhed end gennemsnittet for Sydkystens
Boligselskabs egne afdelinger.
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Graf 17: Udgifter til vand for Sydkystens Boligselskabs egne afdelinger.

Energioptimeringsforslag til Sydkystens
Boligselskab
Birkehegnet har sammen med de øvrige afdelinger i Sydkystens
Boligselskab fået udarbejdet en rapport (bilag 7) med
energioptimeringsforslag, hvor afdelingerne på kort sigt i
samarbejde med driftspersonalet kan optimere de tekniske anlæg,
samt på længere sigt kan fremtidssikre disse.
Rapporten har primært fokus på optimeringsforslag til
afdelingernes varmecentraler. Optimeringerne har til formål, at
afdelingens anlæg kan imødegå de forventede krav og ændringer,
der stilles til varmesystemer i fremtiden og ikke mindste til afkøling
af fjervarme retur til fjernvarmeværket.
Rapporten synliggør tilstanden for den enkelte afdelings
varmecentral og belyser samtidig, hvilke muligheder, der er for at
sikre optimering af varme- og varmtvandsproduktionen.

5122-0 BIRKEHEGNET

Sydkystens Boligselskab

49/54

Det er for at sikre, at anlægget har det lavest mulige energiforbrug
og leverer den bedst mulige afkøling indenfor rimelige
ombygningsomkostninger.
Rapporten kommer med følgende forslag til forbedringer for
Birkehegnet og Fyrrehegnet:


Radiatorer og ventiler skal gennemgås for at sikre, at de kan
optimere afkølingen samt levere den nødvendige komfort



Sommerstop
Ved sommerstop kan det forventes at spare ca. 3-7 % på
energiforbruget til boligopvarmning



Varmtvandsbeholder i hvert af de 2 mini-fyrrum bør udskiftes.
Dette kræver grave- og støbearbejde, da der er manglende højde
i rummene



Styringsautomatik skal skiftes snarest, eventuelt med nye bedre
motorventiler. Prisoverslag 1 stk. ca. 60.00 kr. inkl. moms

Det anbefales, at afdelingen følger op på de energioptimerende
forslag og derigennem øger fokus på Birkehegnets forbrug.

11

FØLG OP PÅ DE ENERGIOPTIMERENDE FORSLAG
GEVINST: ØKONOMISKE BESPARELSER
Det anbefales, at afdelingen følger op på de
energioptimerende forslag og derigennem øger fokus
på afdelingens forbrug.

Varmetekniske installationer
Såfremt afdelingen har valgt at tilkøbe EVK14-ydelsen, tilser KAB’s
energikonsulenter afdelingens vand- og varmesystemer samt
eventuelle ventilationssystemer. Dette foregår minimum én gang
om året, hvor afdelingens varmecentral og evt. ventilationssystem
gennemgås for fejl og mangler. Derudover foretages en vurdering
af, om der er risiko for legionella.
Energikonsulenten vurderer desuden, hvor der er mulighed for
energioptimering, herunder hvordan afdelingen vil kunne opnå en
besparelse inden for en rentabel tidsperiode.

14

EVK står for Energi- og VarmeKontrol.
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I Birkehegnet er der en hovedcentral og to boilerrum.
Hovedcentralen ligger i samme bygning som satellitkontoret, mens
ét boilerrum føder to bebyggelser. Driftslederen har spurgt
energikonsulenten, om det er muligt at nedlægge de to boilerrum og
i stedet få varme ind direkte fra hovedcentralen. Dette er de
sammen ved at undersøge nærmere.

Kommentar [soba5]: Kunne man finde et
andet udtryk?

Ved seneste besøg den 24. januar 2017 blev det bemærket, at 2 stk.
Danfoss Danduc bør skiftes i den ene varmecentral. Der er en
mellemstor risiko for legionella i afdelingen (se bilag 8).

Energimærkning
Der er ikke blevet udarbejdet en energimærkningsrapport for
Birkehegnet.

Billedet er lånt af: Energimaerkning.dk
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Metode
360 analysen er lavet på baggrund af data, der dels er indhentet
ved interview med driftslederen. Dels på baggrund af data, trukket
fra KAB og Landsbyggefonden, samt relevante rapporter for
afdelingen.
Herudover er der anvendt den viden og de oplysninger, KAB helt
generelt har omkring afdelingen via arbejdet som den daglige
administrator.
Der er foretaget to sammenligninger af økonomiske data.
 I den ene økonomiske sammenligning er der udvalgt 6
afdelinger fra andre selskaber ud fra geografi, ibrugtagelsesår,
antal boliger og typen af boliger (se en oversigt over, hvilke
afdelinger, der er sammenlignet med på næste side)


I den anden økonomiske sammenligning er afdelingen vurderet
i forhold til de øvrige afdelinger i Sydkystens Boligselskab

I analyserne er sammenligningerne primært foretaget pr. m2, da det
er standardmåleenheden i den almene sektor. Prisen pr.
lejemålsenhed er dog inddraget i det tilfælde, hvor det har været
relevant.
Udgifterne er som udgangspunkt vurderet i forhold til afdelingens
samlede kvadratmeter, da det ikke blot er boliglejemålene, men også
eventuelle erhvervslejemål, institutioner mv., der har betydning for
udgifterne. For eksempel skal der henlægges til hele
bygningsmassen, uanset om det indeholder almindelige
boliglejemål eller erhvervslejemål, og det er også hele bygningen,
der skal forsikres.
Udgifterne til vaskeriet, fælleslokaler og renovation bliver dog kun
vurderet i forhold til boliglejemål, da erhverv mv. ikke har del i
disse faciliteter.
Der er ikke i analysen taget højde for det serviceniveau eller de
andre tilvalg, afdelingen har besluttet. Det er nogle steder beskrevet,
men anbefalingerne er foretaget ud fra en økonomisk betragtning.
Derfra kan afdelingen vurdere eller revurdere sine valg.
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Oversigt over sammenlignede afdelinger
Oversigt over de andre afdelinger, der er sammenlignet med i den
økonomiske analyse.

Afdelingsnavn

Selskab

Ibrugtagelsesår

Antal boliger

Boligareal

Birkehegnet

Sydkystens

År 1996

48 familieboliger

4.258 m2

Boligselskab

6
ungdomsboliger

Fyrrehegnet

Sydkystens

År 1993

Boligselskab

50 familieboliger

3.924 m2

3
ungdomsboliger

Ågerupvænge II

Boligselskabet

Ikke oplyst

Sjælland

65 familieboliger

5.089 m2

10
ungdomsboliger

Vandtårnsparken

Tåstrup

År 1999

34 familieboliger

2.870 m2

Almennyttige
Boligselskab
103/01

Domea Solrød

År 1991

38 familieboliger

3.052 m2

103/02

Domea Solrød

År 1992

52 familieboliger

4.165 m2

93/58 Spotorno

Danske

År 1992

42 familieboliger

3.001 m2

Funktionærers
Boligselskab
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Bilagsoversigt
Bilagene kan rekvireres hos konsulent Mette Søgaard Laier
mesl@kab-bolig.dk.
1. Tvillingeanalyse
2. Notat om beboeres overtagelse af lejemålets installationer
3. TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene
boligsektor 2008-2014
4. Serviceramme for Birkehegnet
5. APV
6. Periodisk eftersyn 2014
7. Energioptimeringsforslag til Sydkystens Boligselskab
8. EVK-rapport for afdelingen
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