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PUNKT 3
INDSTILLING - Indstilling - Fælles KAB/3B
digitaliseringsstrategi (B)

Fælles KAB/3B digitaliseringsstrategi (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Forretningsudvalget den 29. august 2017
- 6. september 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til den fælles KAB/3B digitaliseringsstrategi ’Digital
ejendomsadministration frem mod 2022’.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at den fælles KAB/3B digitaliseringsstrategi ’Digital ejendomsadministration frem mod 2022’
godkendes, jf. bilag 1.

2.

at den fælles politiske følgegruppe for digitalisering og it overgår til at være et fælles digitaliseringsråd, jf. ’Løsning’.

Problemstilling
3B og KAB har i foråret 2016 indgået et strategisk partnerskab under overskriften ’Fælles investeringer, fælles udvikling og fælles gevinster’. 3B og KAB vil sammen satse på udvikling af by, bolig
og byggeri, ligesom fælles digitale løsninger og udnyttelse af fælles ressourcer og kompetencer
står højt på dagsordenen.
Organisationsbestyrelsen besluttede den 30. juni 2016 at nedsætte en opgavegruppe om digitalisering og it. Opgavegruppen skulle blandt andet følge en analyse mellem 3B og KAB om mulighederne for fælles digitalisering og it. På den baggrund besluttede organisationsbestyrelsen den 17.
november 2016 at afsætte 500.000 kr. til udarbejdelse af en analyse om digitalisering og it.

Løsning
Proces
Konsulenthuset Devoteam har på baggrund af dette bistået 3B og KAB med at udarbejde en fælles
digitaliseringsstrategi (bilag 1).
Indhold af digitaliseringsstrategien
Den fælles digitaliseringsstrategi understøtter samarbejdet og den strategiske partnerskabsaftale
mellem 3B og KAB. Strategien skal sikre, at 3B og KAB kan udnytte den hastige udvikling på teknologiområdet til effektiv ejendomsadministration og derigennem lav husleje for beboerne. 3B og
KAB skal samtidig udnytte den teknologiske udvikling til at skabe en konkurrencemæssig fordel.
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I strategien er opstillet en række principper for arbejdet med digitalisering, en række visioner samt
temaer og dertilhørende målsætninger for strategiens konkrete eksekvering.
Principper for hvordan 3B og KAB skal arbejde med digitalisering:
1. Vi tilbyder beboere, beboerdemokraterne og boligsøgende relevante og brugervenlige digitale løsninger.
2. Vi sikrer altid, at beboere, der ikke mestrer den digitale kanal, kan modtage en passende
service ad andre kanaler.
3. Vi benytter digitalisering til at skabe effektiviseringer inden for ejendomsadministrationen.
Dermed bidrager digitalisering til at passe på huslejen.
4. Vi inddrager medarbejderne i den enkelte løsning, og sikrer den nødvendige kompetenceudvikling for alle medarbejdere samt et godt arbejdsmiljø.
5. Vi involverer beboere og afdelingsbestyrelser, når det er relevant i forhold til den enkelte
løsning.
6. Vi benytter avancerede dataanalyser for at varetage vores opgaver smartere.
7. Vi stiller krav til samarbejdsparter og leverandører for at sikre trygge, professionelle og brugervenlige løsninger.
8. Vi højner vores projektmodenhed ved kontinuerligt at have en professionel projektledelse
og en professionel styring af vores projektportefølje.
9. Vi vurderer løbende effekten af nye digitaliseringstiltag.
10. Vi indkøber og afprøver velafprøvede løsninger og teknologi til at understøtte nye måder at
arbejde på.
11. Vi digitaliserer i øjenhøjde med medarbejdere, ledere, boligsøgende og beboere.
Visioner for digitaliseringsstrategien:
•

at 3B og KAB effektiviserer markant og samtidig hæver serviceniveauet for boligsøgende
og beboere.

•

at 3B og KAB får en mere digital og professionel tilgang til udvikling.

•

at 3B og KAB indtænker medarbejderne og kompetenceudvikling i al digitalisering.

•

at 3B og KAB sikrer brugervenlige løsninger.
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Fire spor for strategien:
Digital porteføljestyring:
• at hele ejendomsporteføljen bliver digital, fx at bygningsdele, tekniske komponenter og inventar registreres digitalt, og at tegninger forefindes digitalt. Det giver en række besparelser
inden for drift og vedligeholde og er en forudsætning for digital og mobil ejendomsservice.
Digital og mobil ejendomsservice:
• at den ejendomsfaglige medarbejder modtager eller selv tilgår sine opgaver digitalt og mobilt – fx på det sted, hvor forrige opgave netop er afsluttet. Det giver bedre service for beboerne, effektivitet i ejendomsservicen og bedre overblik over opgavevaretagelsen
Digitale henvendelser og processer:
• at boligsøgende og beboere kan kommunikere fuldt digital med KAB/3B, hvis de ønsker
det, og at administrative processer digitaliseres i videst mulige omfang. Digitale henvendelser vil bidrage til, at også den ikke-planlagte ejendomsvedligeholdelse kan tilgås digitalt og
mobilt.
Informationssikkerhed:
• at alle digitale løsninger i KAB/3B skal være sikre, så fx personfølsomme data ikke udstilles.
Under de fire temaer sætter strategien retning og ramme for, hvordan 3B og KAB skal arbejde hen
mod en række målsætninger. De konkrete målsætninger under de fire temaer fremgår af bilag 1.
Handleplan for strategien
Digitaliseringsstrategien er meget ambitiøs og løber frem til 2022. Der er derfor behov for at prioritere, hvilke indsatser der i første omgang fokuseres på.
Det er Devoteams og de to administrationers vurdering, at der i første omgang fokuseres på følgende tiltag:

•

Overgang til UNIK: KAB er pt. ved at overgå til UNIK. Dette er forudsætningen for fælles
digitale løsninger. Det kræver en stor indsats i KAB, og 3B vil samtidig stille erfaringer og
udviklede løsninger til rådighed for at lette denne overgang.

•

Fælles it-drift: For at skabe et grundlag for at udvikle fælles digitale løsninger arbejdes der
på at skabe et beslutningsgrundlag for, at 3B’s it-drift overtages af KAB.

•

Fælles governance-struktur og leverandørstyring: Etablere en fælles struktur for beslutninger om og implementering af fælles digitaliseringsløsninger både på politisk og administrativt niveau, herunder med etablering af et digitaliseringsråd (som erstatning for den
politiske følgegruppe), jf. også afsnittet nedenfor. Samtidig vil der være fokus på at opnå af-
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taler med fælles leverandører, som giver de rette priser og understøtter virkeliggørelsen af
digitaliseringsstrategien.
Disse tiltag forventes at foregå i tre faser:
Fase 1: KAB’s overgang til UNIK. Denne fase løber forventeligt frem til ultimo 2018.
Fase 2: Etablering af fælles IT-drift. Primo 2018 igangsættes en nærmere analyse og planlægning af fælles it-drift (servere, support, hardware) mellem KAB og 3B. Analysen, inkl. business case, forventes at være klar til politisk behandling medio 2018.
Det forventes, at analysen vil pege på to scenarier: 1. Etablering af fælles it-drift, mens 3B bor på
Havneholmen, eller 2. Etablering af fælles it-drift, når/hvis KAB og 3B flytter i fælles domicil. Afhængig af det valgte scenarie kan fælles it-drift forventeligt etableres ultimo 2018 eller medio 2020.
Fase 3: Etablering af fælles IT-/UNIK-platform. Når der er opnået en fælles it-drift, vil der efterfølgende være mulighed for at etablere en fælles IT-/UNIK-platform, hvor KAB og 3B anvender
samme programmer, moduler, opsætninger mv. Tidshorisonten herfor afhænger af gennemførelsen af fase 1 og 2.
Samarbejdet og den fælles governance-struktur og leverandør-styring vil udvikle sig i takt med
ovenstående faser. I fase 1 og 2 vil samarbejdet hovedsageligt bestå af koordinering af og samarbejde om udviklingsønsker og -projekter mellem de to organisationer samt hjælp og erfaringsudveksling. Fase 3 vil indebære en fælles it-udviklings-funktion.
Den fælles digitaliseringsstrategi omfatter imidlertid også, at de to organisationer har et fælles sigte
med digitalisering og it-udvikling og på den måde vil gå i takt – dels for at forberede det fremtidige
tættere samarbejde, dels for at udnytte synergierne ved at kunne arbejde sammen og stille fælles
krav til vores leverandører.
På den baggrund foreslår administrationerne, at organisationerne i de kommende år fokuserer på
følgende områder:

•

Digital Drift: For at give bedre beboerservice og effektivisere driften vil begge organisationer gå i gang med at pilotteste en beboer-app, hvor beboerne kan indmelde opgaver til driften digitalt. Løsningen kan samtidig understøtte digital arbejdsplanlægning i driften.

•

Digital byggestyring: For at styrke byggesagsbehandlingen udvikler KAB og 3B i fællesskab en platform, der overordnet kan gøre styringen af byggesagerne digital.

•

Forsøg med automatisering af administrative processer: Administrationerne vil se på,
om der er mulighed for at begynde at arbejde med automatisering af administrative processer.

•

Fælles opnotering: I forbindelse med evt. etablering af fælles opnotering skal der udvikles
en digital løsning, der understøtter dette.
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•

Informationssikkerhed og ESDH: Den nye persondata-forordning skal implementeres, de
anvendte løsninger skal beskytte KAB’s og 3B’s informationer og være driftssikre. I den
forbindelse kan det også være relevant at se på implementering af en ESDH-løsning, som
understøtter datastyring og datasikkerhed.

Samarbejdsbeskrivelse
I et bilag til digitaliseringsstrategien er spillereglerne for samarbejdet mellem KAB og 3B om digitalisering og it beskrevet. Spillereglerne vil løbende komme i spil, som samarbejdet udvikler sig og
omhandler i hovedtræk følgende:
1. 3B og KAB etablerer et digitaliseringsråd bestående af beboerdemokrater og direktioner.
2. Der etableres en porteføljegruppe eller tilsvarende ’governance board’ med deltagelse af
repræsentanter for direktion, øvrige ledelse samt IT/digitalisering i de to organisationer.
Porteføljegruppen prioriterer udviklingspuljen, jf. nedenfor.
3. 3B og KAB afsætter hvert år en pulje til udvikling, som en del af den almindelige budgetproces.
4. Der aftales en objektiv fordelingsnøgle baseret på antal brugere i de to organisationer.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Indstillingen om KAB/3B digitaliseringsstrategien behandles i KAB’s bestyrelse den 27. september
2017.
Hvis organisationsbestyrelsen og bestyrelsen i KAB godkender indstillingen, vil administrationerne
påbegynde arbejdet med implementering af digitaliseringsstrategien ud fra de skitserede fokusområder.

Bilag
1. KAB/3B digitaliseringsstrategi (version 18. juni 2017 - justeres efterfølgende ud fra indholdet i indstillingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
FU bemærkede, at det er vigtigt, at brugerne – beboere og afdelingsbestyrelser – bliver involveret
tidligt i pilottests, implementering og videreudvikling. Dette skal tilføjes til strategien.
Administrationen tilretter indstillingen forud for udsendelse til organisationsbestyrelsen, på baggrund af direktionsmøde med KAB og drøftelsen i FU, blandt andet ift. tidsplanen.
5

Digitaliseringsstrategi
Digital ejendomsadministration frem mod 2022
1.0
18. juni 2017

KAB/3B

Digitaliseringsstrategi
1.0

Overblik
Reference:

2010133

Version:

1.0

Client:

KAB og 3B

Kunde
Navn

Titel

E-mail

Flemming Strøm

Vicedirektør - KAB

Morten Boje

Direktør – 3B

Kontaktpersoner Devoteam
Navn

Titel

E-mail

Per Eeg

Partner

Per.eeg@devoteam.com

Mikkel Frederiksen

Principal

Mikkel.frederiksen@devoteam.com

Søren Blands

Senior Principal

Soren.blands@devoteam.com

Versionshistorik
Version

Data

Indhold

0.1

24.02.2017

Devoteams første udkast

0.8

23.03.2017

Andet udkast, drøftet med styregruppen

0.9

06.04.2017

Tredje udkast, drøftet med politiker-gruppen 18.04.17

0.95

19.04.2017

Fjerde udkast, drøftet med styregruppen 20.04.17

0.99

31.05.2017

Femte udkast, efter drøftelse på fælles direktionsmøde
19.05.2017

1.00

18.06.2017

Endelig version

Page 2/21

KAB/3B

Digitaliseringsstrategi
1.0

Indholdsfortegnelse

Introduktion til digitaliseringsstrategien
Forudsætninger
Den digitale medarbejder
Unik, leverandør- og udviklingsstrategi

Principper for digitalisering

Strategiske temaer
Digital porteføljestyring
Digital og mobil ejendomsservice
Digitalisering af henvendelser og processer
Informationssikkerhed

Bilag
Bilag 1: Handleplan
Bilag 2: Samarbejdsbeskrivelse

4
5
5
6

6

8
9
12
14
17

19
19
20

Page 3/21

KAB/3B

Digitaliseringsstrategi
1.0

Introduktion til digitaliseringsstrategien
Der opstår mange nye teknologiske muligheder for bedre ejendomsadministration i disse år.
Samtidig stiller beboere, beboerdemokrater og boligsøgende nye og højere krav til service og
information. Der kan skabes nye løsninger inden for fx selvbetjening, hvor der uden for de almindelige åbningstider kan leveres services. Ny teknologi skaber store perspektiver for automatisering og effektivisering af de administrative opgaver. Og lejligheder og bygninger kan
digitaliseres ved hjælp af Internet of Things-teknologier (IoT), der fx gør det muligt for tekniske basis-installationer at sende en alarm, når det er tid for tilsyn og vedligeholdelse.
Boligselskaberne KAB og 3B har med virkning fra 1. april 2016 indgået et strategisk partnerskab under overskriften ”Fælles investeringer, fælles udvikling og fælles gevinster”. 3B og KAB
vil sammen satse på udvikling af by, bolig og byggeri, ligesom fælles digitale løsninger og udnyttelse af fælles ressourcer og kompetencer står højt på dagsordenen.
Den fælles digitaliseringsstrategi understøtter samarbejdet og den strategiske partnerskabsaftale mellem KAB og 3B. Strategien skal samtidig sikre, at KAB og 3B kan udnytte den hastige
udvikling på teknologiområdet til effektivt ejendomsadministration og derigennem lav husleje.
KAB og 3B skal udnytte den teknologiske udvikling til at skabe en konkurrencemæssig fordel.
Den samlede vision for digitaliseringsstrategien er,
• at KAB og 3B effektiviserer markant og samtidig hæver serviceniveauet for boligsøgende og beboere
• at KAB og 3B får en mere digital og professionel tilgang til udvikling
• at KAB og 3B indtænker medarbejderne og kompetenceudvikling i al digitalisering
• at KAB og 3B sikrer brugervenlige løsninger
Strategien rummer fire temaer – digital porteføljestyring, digital og mobil ejendomsservice,
digitale henvendelser og processer samt informationssikkerhed – og beskriver forudsætningerne for vellykket digitalisering og de styrende principper for digitalisering.
Digitaliseringsstrategien opstiller konkrete målsætninger under de fire temaer, og beskriver i
handleplanen (Bilag 1: Handleplan), hvilke projekter der skal igangsættes. Den tidsmæssige
ramme frem til 2022 medfører, at KAB og 3B ikke kan nå at indfri alle målsætninger og høste
gevinsterne af alle initiativerne. Men strategien sætter retning og ramme for, hvordan KAB og
3B skal arbejde hen mod målsætningerne.
I løbet af 2017 er det væsentligste arbejde at sikre fundamentet for samarbejdet. Det handler
om at etablere governance for samarbejde, om at iværksætte it-transitionen, så 3B’s it bliver
en del af KAB’s it, samt at ibrugtage Unik i KAB, således at KAB og 3B arbejder i det samme
system. Herudover vil igangværende digitaliseringsinitiativer i KAB og 3B fortsætte. I 2018,
når fundamentet er på plads, vil digitaliseringsinitiativerne i handleplanen så kunne iværksættes.
Spillereglerne for samarbejdet mellem KAB og 3B om it og digitalisering er beskrevet i et selvstændigt bilag (Bilag 2: Samarbejdsbeskrivelse).
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Strategien er blevet til i en inddragende proces med en række fokusgruppeinterviews og workshop med deltager fra KAB og 3B. Desuden er gennemført analyser af, hvilke teknologiske
trends der påvirker digitalisering af ejendomsadministrationen, og hvordan de bedste aktører
inden for ejendomsadministration anvender digitalisering. Konsulenthuset Devoteam har bistået KAB og 3B med at udarbejde strategien.

Forudsætninger
Forudsætningerne for et tættere samarbejde mellem de to organisationer og en sikker implementering af nye fælles digitale løsninger er:
a) Fælles governance på tværs af begge organisationer med etablering af et fælles dels et
fælles digitaliseringsråd med deltagelse af beboerdemokrater og en porteføljestyregruppe. Alle nye initiativer drøftes, finansieres og prioriteres ud fra en standardiseret
projektbeskrivelse og business case.
b) Stærk ledelsesfokus fra de to direktioner og de to bestyrelser.
c) Et stort fokus på den organisatoriske implementering og særligt på den nødvendige
kompetenceudvikling af lederne og medarbejderne.

Den digitale medarbejder
En særlig forudsætning for at lykkes med digitaliseringsstrategien er, at medarbejderne skal
have de rette kompetencer, jf. figur 1.
Figur 1: Den digitale medarbejder

Udviklingen stiller krav om, at medarbejderne bliver mere digitale. Medarbejderne skal fremover kunne håndtere, at arbejdsopgaver og henvendelser om arbejdsopgaver ikke kun sker
”på papir”, men ad mange kanaler.
I en nær fremtid – inden for denne strategis sigte på 2022 – skal medarbejderne således:
• Kende og bruge et begrænset antal dedikerede applikationer
• Tilgå opgaver digitalt fx via App på smartphone/tablet eller via PC
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•
•
•
•

Indrapportere digitalt via smartphone/tablet/PC
Forstå værdien af at vedligeholde data digitalt
Være klar til at bidrage til, at data og processer bliver digitaliseret.
Kommunikere med beboere via App’s

Den digitale medarbejder skal således både have konkrete færdigheder inden for digitalisering,
generel forståelse for digitalisering og en positiv attitude til digitalisering.
Det, at medarbejderne skal have bedre digitale kompetencer, stiller også krav til ledelsen og
organisationen. Lederne på alle niveauer skal gå forrest og vise den rette indstilling til at udnytte de digitale muligheder. Det forudsætter også en kompetenceudvikling blandt lederne. Og
organisationen skal tilpasses. Fx ved at danne større ejendomskontorer, som giver medarbejderne bedre muligheder for at specialisere sig, så ikke alle medarbejdere skal kunne alt. Desuden tilstræber KAB/3B jf. visionen, at løsningerne er så brugervenlige som muligt.

Unik, leverandør- og udviklingsstrategi
En anden særlig forudsætning er den igangværende implementering af Unik. KAB har besluttet
at anskaffe Unik som det primære ejendomsadministrationssystem. 3B har i forvejen Unik. Det
er derfor et strategisk mål, at KAB og 3B arbejder på nøjagtigt samme platform for ejendomsadministration, således
• at bedste praksis kan etableres på tværs af de to organisationer
• at digitaliseringsinitiativer med tilknytning til Unik (fx ved at skulle aflevere/hente data)
kan effektueres i begge organisationer
• at leverandørstyringen kan optimeres til gavn for både KAB og 3B
Unik dækker imidlertid ikke alle forretningsmæssige behov – fx dækker Unik ikke digital porteføljestyring.
I forlængelse heraf har KAB og 3B følgende leverandør- og udviklingsstrategi
• Unik er ét fælles ejendomsadministrationssystem for KAB og 3B, og KAB varetager leverandørstyringen over for Unik. KAB varetager leverandør- og kontraktstyringen professionelt, og sikrer i en åben dialog, at Unik videreudvikles, hvor Unik er stærkest. KAB
lægger afgørende vægt på åbne snitflader og på evnen til at kunne integrere til andre
løsninger.
• KAB og 3B har en flerleverandørstrategi. It-løsninger skal konkurrenceudsættes, og
KAB og 3B vælger altid den bedste leverandør til opgaven.
• KAB og 3B ønsker så vidt mulig at basere videreudvikling på en agil tilgang og ved at
arbejde med Proof of Concept (PoC), dvs. prototyper, der hurtigt og med relative små
omkostninger kan bruges til at afklare, om anskaffelsen af en it-løsning er en god idé.

Principper for digitalisering
Følgende principper er retningsanvisende for, hvordan KAB og 3B arbejder med digitalisering:
1. Vi tilbyder beboere, beboerdemokraterne og boligsøgende relevante og brugervenlige
digitale løsninger.
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2. Vi sikrer altid, at beboere, der ikke mestrer den digital kanal, kan modtage en passende
service ad andre kanaler.
3. Vi benytter digitalisering til at skabe effektiviseringer inden for ejendomsadministrationen. Dermed bidrager digitalisering til at passe på husleje.
4. Vi inddrager medarbejderne i den enkelte løsning, og sikrer den nødvendige kompetenceudvikling for alle medarbejdere samt et godt arbejdsmiljø.
5. Vi benytter avancerede dataanalyser for at varetage vores opgaver smartere.
6. Vi stiller krav til samarbejdsparter og leverandører for at sikre trygge, professionelle og
brugervenlige løsninger.
7. Vi højner vores projektmodenhed ved kontinuerligt at have en professionel projektledelse og en professionel styring af vores projektportefølje.
8. Vi vurderer løbende effekten af nye digitaliseringstiltag.
9. Vi indkøber og afprøver velafprøvede løsninger og teknologi til at understøtte nye måder at arbejde på.
10. Vi digitaliserer i øjenhøjde med medarbejdere, ledere, boligsøgende og beboere

Hvad gør de bedste i branchen?
Devoteam har gennemført en bedste praksis analyse af, hvordan de bedste aktører
inden for ejendomsadministration bruger digitalisering til at effektivisere deres opgaveløsning, herunder hvordan de indarbejder de teknologiske trends, der påvirker ejendomsadministrationsområdet. Denne tekstboks indeholder en kort sammenfatning.
De bedste i branchen, fx Københavns Ejendomme og Indkøb, arbejder med en fuldt
digital ejendomsportefølje inkl. digitalt bygningssyn. Devoteam har dog ikke fundet
eksempler på, at digital ejendomsportefølje bliver kombineret med en systematisk
brug af IoT-teknologier også. IoT-teknologier anvendes p.t. kun sporadisk i branchen.
De bedste i branchen, fx Domea, har fuldt digitalt og mobilt ejendomskontor, så de
ejendomsfaglige medarbejdere kan tilgå akutte og planlagte opgaver fuldt digitalt.
De bedste i branchen, fx Datea og Københavns Ejendomme og indkøb, giver brugerne
muligheder for at henvende sig fuldt digitalt.
De bedste i branchen arbejder på at effektivisere de administrative processer. Devoteam har dog ikke fundet eksempler på omfattende brug af fx Robotic Process Automation (RPA) i branchen. I andre brancher med repetitive, administrative opgaver, er
RPA afgørende for at sikre høj effektivisering.
Devoteam har ikke selvstændigt kortlagt informationssikkerhed i branchen. De bedste
såvel offentlige som private virksomheder har et kontinuert højt fokus på den organisatoriske, processuelle og datamæssige sikkerhed.
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Strategiske temaer
Digitaliseringsstrategien har fire temaer:

Ved digital porteføljestyring forstås, at hele ejendomsporteføljen bliver digital, fx at alle tegninger forefindes digitalt. Det giver en række besparelser inden for drift og vedligeholde og er
en forudsætning for digital og mobil ejendomsservice.
Ved digital og mobil ejendomsservice forstås, at den ejendomsfaglige medarbejder modtager
eller selv tilgår sine opgaver digitalt og mobilt – fx på det sted, hvor forrige opgave netop er
afsluttet. Det giver bedre service for beboerne, effektivitet i ejendomsservicen og bedre overblik over opgavevaretagelsen.
Ved digitalisering af henvendelser og processer forstås, dels at boligsøgende og beboere kan
kommunikere fuldt digital med KAB/3B, hvis de ønsker det. Dels at administrative processer
digitaliseres i videst mulige omfang. Digitale henvendelser vil bidrage til, at også den ikkeplanlagte ejendomsvedligeholdelse kan tilgås digitalt og mobilt.
Informationssikkerhed indebærer, at alle digitale løsninger i KAB/3B skal være sikre, så fx personfølsomme data ikke udstilles.
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Digital porteføljestyring
Målsætning
Målsætningen for digital porteføljestyring er, at ejendomsporteføljen i KAB og 3B er
digitaliseret på et passende niveau, således
• at udbud af fx renoveringer, fraflytninger mv. kan gennemføres med præcise
data om bl.a. areal
• at den samlede drifts og vedligeholdelsesplan kan dannes digitalt
• at de ejendomsfaglige medarbejdere kan tilgå deres opgaver digitalt
• at bygningssyn kan gennemføres digitalt
• at IoT-teknologier anvendes til at optimere fx vedligeholdelse af tekniske basis-installationer
Digital porteføljestyring er desuden en forudsætning for digital og mobil ejendomsservice. Samlet set er digital porteføljestyring afgørende for det samlede digitale
ambitionsniveau. Uden digital porteføljestyring bortfalder mulighederne for en række
andre digitaliseringsinitiativer.

Der er et stort og støt stigende behov for overblik og styring af den store ejendomsportefølje.
Som for KAB vedkommende består af 303 boligafdelinger, 46.583 boliger og 3,5 mio. m2, og
for 3B er der i alt 96 boligafdelinger, 11.849 boliger og 0,97 mio. m2.
Digitalisering af ejendomsporteføljen er en forudsætning for at have et samlet detaljeret og
digitalt overblik over ejendomme og knytte relevant information og data til den enkelte bygning.
Det er endvidere en forudsætning for at sikre digital sammenhæng mellem porteføljestyring,
lejestyring og drift og vedligeholdelsesopgaverne.
KAB og 3B har i dag begrænset fokus på porteføljestyring. Begge organisationer ønsker fremadrettet at samle og digitalisere informationer på den samlede ejendomsportefølje med henblik
på at kunne arbejde mere strategisk med porteføljestyring. Ved digitalisering og opmåling af
ejendomsporteføljen skal der være fokus på at opnå et realistisk dataniveau, hvor data kan
anvendes i praksis. Det skal også sikres, at der er sammenhæng mellem indsats og gevinster,
samt at data kan genanvendes og benyttes i flere forskellige sammenhænge.
KAB og 3B vurderer løbende, hvilken kompetenceudvikling der er nødvendig og gennemfører
de relevante initiativer for at sikre kompetenceudviklingen.
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Initiativer
For at realisere målsætningen skal KAB og 3B gennemføre følgende initiativer:
1. Fastlægge de forretningsmæssige krav til tegninger og informationer samt
business case og fastlæggelse af niveauet for digitalisering
KAB og 3B fastlægger, hvilke forretningsmæssige krav til tegninger og informationer,
der er nødvendige for at understøtte arbejdet med porteføljestyringen, drift og vedligehold mv. Krav og ønsker kan fx være information om arealer, arealoverfalder, tekniske
basisinstallationer og forskellige former for inventar såsom køleskabe, hvidevarer mv.
Der udarbejdes en business case, som beskriver omkostninger og gevinster ved digitalisering af ejendomsporteføljen.
2. Valg af område til digital porteføljestyring
KAB og 3B vælger en eller flere afdelinger til digital porteføljestyring og dermed til digitalisering af ejendomsoplysningerne. Kriterierne for valg af afdeling kan fx være, at afdelingen står over for en større renovering. På sigt skal hele porteføljen digitaliseres.
3. Implementering af krav ved nybyggerier - IKT
KAN og 3B opstiller krav til digitale beskrivelse af ejendommene ved nybyggeri fra entreprenøren. Kravene stilles i udbudsmaterialet via IKT-aftalen. Kravene formuleres, så
de er i overensstemmelse med de fastlagte forretningsmæssige krav, jf. initiativ 1.
4. Anskaffelse af et dedikeret FM-system
KAB og 3B undersøger markedet for FM-systemer og anskaffer et didikeret FM-system
med åbne snitflader. FM-systemet skal have et porteføljestyringsmodul, hvor det er
muligt at se porteføljen i form af polygoner på et kort (GIS fx Google eller KKkort, hvor
der kan være flere lag). Det skal være muligt at se information om fx etageplaner, rum,
m2, georeferencer og målere, gulvoverflader, evakueringsplaner mv. alt sammen i 3D
tegninger.
5. Integration til den fællesoffentlige datafordeler
Information fra autoritative offentlige registrere såsom BBR, CPR, CVR kan via integration til den fællesoffentlige datafordeler ske automatisk og sikre, at data vedbliver med
at være opdateret. Den autoritative adresse fra BBR kan bruges som ”nøgle”, når informationer fra det dedikerede FM-system skal udveksles med fx ejendomsadministrationssystemet.
6. Master Data Management (MDM)
KAB og 3B etablerer Master Data Management, således at stamdata samles og løbende
vedligeholdes, og således at det er tydeligt, hvilken afdeling der har ansvaret for at opdatere de enkelte data fx ved køb og salg, ny-byggeri, nedrivning og ombygning mv.
7. Løbende berigelse af oplysningerne.
Alle relevante tekniske basisinstallationer identificeres og registreres på de digitale modeller, og tilføjes relevant information vedr. installationen fx årgang, fabrikat, stand mv.
tilføjes. Registreringsopgaven kan løses enten via eksterne leverandører eller ved hjælp
af egne medarbejdere.
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Alle relevante service- og leverandørkontrakter identificeres og indarbejdes på de digitale modeller, og tilføjes/mappes til relevante ejendomme/bygninger og udearealer.
Derefter tilføjes relevant information vedr. den enkelte kontrakt og aftale.
8. IoT-afprøvninger
Når der er gennemført en digitalisering af ejendomsporteføljen, er det efterfølgende
muligt løbende at berige og tilføje information til den enkelte ejendom og bygning, hvilket ligeledes ligger op til en konkret brug af fx IoT i praksis. IoT-mulighederne og potentialet skal afprøves og testet i praksis. Med udgangspunkt i allerede identificerede
cases, gennemføres en afprøvning af 3 cases:
1) Overvågning, styring og optimering af indeklima, bygningsdele, glatføre og forbrug
2) Automatisk styring og regulering af varme, lys mv. via sensorer
3) Adgangsstyring via digitalt låsesystem til fx festlokale, vaskeri, for håndværkere mv.
Gevinster ved digital porteføljestyring
Der kan med udgangspunkt i det digitale tegningsmateriale gennemføres digitale bygningssyn,
hvor alle bygningsdele er interaktive og digitale. Dermed skabes et digitalt overblik over kommende vedligeholdelsesopgaver og investeringsplaner fx 10-30 år frem i tid, og som kan opdeles inden for fx entreprise typer, geografi, bygningsdele, håndværkertyper mv.
Data fra den digitale ejendomsportefølje kan matches med data om vedligeholdelse og dermed
danne grundlag for mobil og digital ejendomsservice. Endvidere kan vedligeholdelsesopgaver
løbende plukkes og håndteres, hvis de meldes ind via en ”help desk” funktioner – se teamet
”Digitalisering af henvendelse og processer” – og dermed undgås dobbeltarbejde samtidig
med, at der kontinuerligt er et overblik over fremtidige drift og vedligeholdes opgaverne.
Udbud af renoveringsopgaver kan ske med udgangspunkt i de mere præcise digitale ejendomsdata, hvilket vil lede til besparelser.
Det bliver muligt at mappe, markere og indtegne tekniske basisinstallationer (pumper, elevatorer, varme- og udluftningssystemer mv.), således at det er tydeligt, hvilke områder af den
enkelte installation, der serviceres, samt hvilke serviceaftaler der understøtter den givne installation. Dette kan kombineres med IoT-teknologier, således at installationerne overvåges
digitalt, og selv afgiver ”alarm”, når der er behov for akut eller planlagt vedligeholdelse. Dette
vil medføre væsentlige besparelser i vedligeholdelsen.
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Digital og mobil ejendomsservice

Målsætning
Målsætningen for digital og mobil ejendomsservice er, at alle ejendomsfaglige medarbejdere kan tilgå såvel planlagte som akutte vedligeholdelsesopgaver fuldt digitalt
og mobilt, således at opgaveløsningen optimeres med væsentlige effektiviseringer til
følge.
Digital og mobil ejendomsservice forudsætter en digitalisering af ejendomsporteføljen. Det er desuden hensigtsmæssigt, at henvendelser om akutte opgaver sker digitalt, således at de uden videre kan fremgå af de ejendomsfaglige medarbejderes
digitale overblik over opgaver.

Når dels ejendommene, de enkelte lejemål og installationerne dels henvendelser, akutte og
planlagte opgaver bliver digitaliseret, skaber det muligheden for, at ejendomsservice bliver
digital og mobil. Det vil sige, at ejendomsservice kan blive ydet fra mobile ejendomskontorer
evt. kombineret med fysiske ejendomskontorer, at opgaverne kan hentes digitalt og at opgaverne kan dokumenteres digitalt.
Initiativer
For at realisere målsætningen for digital og mobil ejendomsservice gennemfører KAB og 3B
følgende initiativer:
9. Drift og vedligehold App for ejendomstekniske medarbejdere
Der gennemføres en analyse, hvor eksisterende ideer og projekter inddrages, og på den
baggrund udvikles en D&V App, der kan understøtte den ejendomstekniske medarbejder. App'en bygger ovenpå FM-systemet. Løsningen indeholder ligeledes en oversigt
(kalender), der viser medarbejderens fremtidige opgaver. Arbejdet tænkes sammen
med det igangværende arbejde der pågår.
Den enkelte ejendomsfaglige medarbejder får stillet et device (smartphone eller tablet)
til rådighed, og har via en App adgang til at indberette behov for vedligeholdelsesaktivitet på bygninger, udearealer eller hos den enkelte beboer. Medarbejderen får ligeledes
en oversigt (kalender) over sine arbejdsopgaver i løbet af dagen og de planlagte opgaver i løbet af ugen/måneden/året. Dermed er det muligt at skabe et overblik over opgaverne og sikre, at den ejendomsfaglige medarbejder løbende kan allokeres til de
mest presserede opgaver. Endvidere er det muligt at underrette beboere om, hvornår
en given opgave forventes løst.
Den ejendomsfaglige medarbejdere kan endvidere dokumentere og tilføje information
til den enkelte sag, umiddelbart efter opgave er løst.
Det skal sikres, at medarbejderen kan bruge de enkelte løsninger, jf. beskrivelsen af
den digitale medarbejder under afsnittet om forudsætninger. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at gennemføre en kompetenceanalyse fulgt op med målrettede kompetenceudvikling, inden digital ejendomsservice implementeres.
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10.Help desk-funktion
Der etableres en help desk-funktion, som kan opsamle beboernes henvendelser. Herunder om opgaven skal løses (ja/nej), skal løses nu eller indgå i et senere planlagt vedligehold, og om den skal løses af eget personale eller der skal benyttes eksterne håndværkere mv. Help desk funktionen etableres som selvstændig it-løsning eller i relation
til en eksisterende løsning fx ejendomsadministrationssystemet eller FM-systemet.
11.Kompetenceudvikling
Det skal sikres, at medarbejderen kan bruge de enkelte løsninger. KAB/3B gennemfører
en kompetenceanalyse fulgt op med målrettede kompetenceudvikling, inden digital
ejendomsservice implementeres.
Gevinster
Løsningen gør det digitale og mobile ejendomskontor muligt, da det gør det muligt at understøtte og styre opgaveporteføljen uafhængigt af sted, da al information er digital og mobil.
Den ejendomsfaglige medarbejder modtager eller selv tilgår sine opgaver digitalt og mobilt –
fx på det sted, hvor forrige opgave netop er afsluttet. Det giver bedre service for beboerne,
effektivitet i ejendomsservicen og bedre overblik over opgavevaretagelsen.
Det vil skabe højere grad af compliance i fht. indkøbsaftaler og dermed økonomiske gevinster.
Rekvisitioner og fakturaer kan integreres til økonomisystemet.
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Digitalisering af henvendelser og processer

Målsætning
Målsætningen med digitalisering af henvendelser og processer er for det første, at
beboerdemokrater, beboere og boligsøgende skal opleve et højere serviceniveau ved
altid at kunne kommunikere fuldt digitalt med KAB og 3B via tidssvarende løsninger.
Målsætningen er for det andet, at KAB og 3B kan realisere væsentlige effektiviseringer ved
• at optimere brugen af kanaler
• at 80 pct. af alle henvendelser og svar sker digitalt, og vi lægger os dermed
op at statens retningslinjer på området
o for de 20 pct. af henvendelserne, som ikke kan varetages digitalt, skal
der fortsat være et passende serviceniveau
• at digitale henvendelser – ofte uden administrativ sagsbehandling – kan tilgå
fx ejendomsfaglige medarbejdere
• at administrative processer optimeres bl.a. ved brug af Robotic Process Automation (RPA) og Machine Learning

Ny teknologi og nye digitale analyseredskaber, der vinder frem i disse år, gør det muligt, at
administrative processer i fremtiden kan understøtte endnu bedre, og i nogle tilfælde endda
løses fuldstændig digitalt og automatisk.
I KAB og 3B er de administrative arbejdsgange primært manualle. Eksempelvis blev der i 2016
i KAB brugt 3,3 mio. kr. og 3B 0,6 mio. kr. på udsendelse af ventelistebeviser, boligtilbud, huslejeopkrævninger, lejekontrakter, energiregnskaber m.m.
Digitale og mobile henvendelsesløsninger gør det muligt for beboerdemokrater, boligsøgende
og beboere i højere grad selv at fremfinde information, løse problemstillinger, planlægge besøg
af håndværkere mv. mobile løsninger gør det endvidere muligt at have en direkte dialog med
den enkelte beboer, udveksle dokumenter og information mv. På den anden side medfører en
øget digitalisering en større forventning til service, tilgængelighed og kvalitet i opgaveløsningen.

Digitale henvendelser og kanalstrategi
KAB har en stor mængde henvendelser fx er der årligt i KAB 37.632 mails, 172.590 telefonopkald samt 20.249 personlige henvendelser til kontaktcenteret. I 3B er der 58.299 opkald,
2.000 personlige henvendelser, og for begge organisationer er der derudover en lang række
henvendelse, mails og opkald i de enkelte afdelinger, som ikke er opgjort i ovenstående overblik. Der er ligeledes mange kontaktpunkter både digitalt og fysisk (centralt og decentralt på
ejendomskontor mv.), og der er i dag ikke en systemunderstøttelse, der kan skabe overblik og
prioritering af opgaver eller over henvendelseshistorik.
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Initiativer vedr. henvendelse:
For at realisere målsætningen om digitalisering af henvendelser gennemfører KAB og 3B følgende initiativer:
12. Kanalstrategi
En kortlægning af de samlede henvendelser, herunder hvor de enkelte henvendelsestyper typisk kommer ind, hvor lang tid de tager, hvor meget de koster, og herunder hvor
mange af disse der ikke er værdiskabende (dvs. at de ikke løser årsagen til henvendelsen – såkaldt failure demand). Herunder foretages en analyse af, hvordan hhv. eksisterende beboere og boligsøgende mest hensigtsmæssigt kan benyttes forskellige kanaler og kontaktpunkter. Der foretages systematiske undersøgelser af, om de enkelte løsninger understøtter de faktiske behov – også når behovene ændres over tid. Dette understøtter endvidere ønsket om at træffe beslutninger på baggrund af bedre data.
13.Fælles dokumenthåndterings-system (ESDH)
Ingen af organisationer har i dag et dedikeret ESDH system, og hhv. Unik og Kabas benyttes som forvaltningsarkiv for dokumentation. De forretningsmæssige behov identifices og beskrives, og i forlængelse heraf foretages en markedsafdækning, der belyser de
forskellige leverandører på markedet, og herunder hvordan behovene understøttes
bedst muligt
14.CRM-system
Hverken KAB eller 3B har i dag et CRM-system til at holde styr på, hvem der henvender
sig og hvad historikken er. Der skal gennemføres en analyse, der afdækker de faktiske
behov, og i hvor høj grad at Unik løser opgaven. Analysen skal ligge til grund for en efterfølgende anskaffelse af supplerende systemunderstøttelse.
Gevinster ved digitalisering af henvendelser og kanalstrategi
Den primære gevinst vil være, at beboerne og boligsøgende vil opleve en bedre service og
hurtigere svar på deres henvendelser. I tillæg hertil vil der være en vis administrativ besvarelse.
Digitalisering af processer
KAB’s og 3B’s administrative processer understøttes i varierende omfang af systemer, særligt
Unik. Der er behov for, at arbejdsgange og processer kan dokumenteres, standardiseres og
systemunderstøttes. Der kan søges inspiration fra FSB, hvor 312 forretningsgange er dokumenteret ift. roller, der automatisk opdateres ved tilpasning og ændring af arbejdsgange og
processer. Unik guides kan løse dele af denne opgave særligt inden for de store administrative
processer - dog ikke på driftsniveau. Dette skal håndteres, således at der sker en bedre samlet
styring af forretningsprocesser.
Der er et stort antal processer, som følger et fast årshjul, og som er inden for kategorien økonomi, opnotering, udlejning (fysisk fremsendelse af breve og underskrifter) og huslejeadministration, og de er kun i begrænset omfang standardiseret. Det er vurderingen, at udarbejdelse
og sammenstilling af information og mødemateriale til beboerdemokrater, samt håndtering af
økonomi og bogføringshåndtering af de enkelte afdelingers økonomi består af en række ”trivielle” opgaver, som samtidig har en stor samlet volumen. Nye teknologier såsom Robotic Process Automation og Machine Learning kan understøtte og effektivisere en række af de administrative processer. Den konkrete målsætning er, at de fem vigtigste administrative processer
er blevet digitaliseret og automatiseret senest 2019.

Page 15/21

KAB/3B

Digitaliseringsstrategi
1.0

Initiativer vedr. digitalisering af processer
For at realisere målsætningen om digitalisering af processer gennemfører KAB og 3B følgende
initiativer
15. Pilot

Gennemførelse og afprøvning af 1-2 POC (Proof of Concept) for at afdække, om løsningerne inden for robotics/automatisering (RPV) eller Machine Learning mest hensigtsmæssigt kan automatisere processerne.
16. Evaluering

Derefter evaluerer KAB og 3B POC’en med henblik på at iværksætte en gennemgribende automatisering af processer.

Gevinster ved digitalisering af processer
Den primære gevinst ved digitalisering af processer vil være en relativt stor effektivisering i
form af sparet arbejdstid. Devoteam vurderer, at der kan indhentes en samlet gevinst på op til
20 pct. ved brug af disse løsninger på trivielle administrative opgaver i KAB og 3B.
Dernæst vil det give muligheden for færre fejl og højere kvalitet i sagsbehandling samt bedre
beslutningsgrundlag baseret på mere korrekte data, fordi fejl mindskes.
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Informationssikkerhed
Målsætning
Målsætningen med informationssikkerhed i KAB og 3B er, at alle digitale processer
og systemer er sikre, således at personfølsomme data ikke udstilles. KAB og 3B ønsker at være en troværdig databehandler, der passer på kundernes og medarbejdernes data og skaber derigennem et solidt renommé.
KAB og 3B sikrer dette gennem kontinuerlig opmærksomhed på teknisk og organisatorisk informationssikkerhed. Det er et fokusområde ved udskiftningen af KABAS og
overgangen til ny digital platform og herunder fremtidig leverancemodel (Cloud),
understøttelse af digitale arbejdsgange og håndtering af data.
Det er afgørende, at dette sker med en behørig balance mellem at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og bevare forretningsmæssig fleksibilitet for brugere.

I takt med, at data opbevares og deles digitalt, øges behov for at arbejde med informationssikkerhed på nye måder. Sikker håndtering af følsomme persondata er vigtig for KAB og 3B,
og med implementering af den nye EU persondataforordning stilles nye krav til dette område.
KAB og 3B har allerede i dag et vist fokus på sikkerhedsområdet. Begge organisationer ønsker
fremadrettet at arbejde mere indgående med informationssikkerhed fx med klar beskrivelse af
roller og ansvar, sikkerhedskoordinator og videreudvikling af bruger- og rettighedsstyring.
EU’s nye Persondataforordning stiller en række krav til sikring af følsomme persondata. Forordningen erstatter den eksisterende lov om behandling af personoplysninger. KAB og 3B skal
kunne håndtere følsomme personoplysninger i henhold til dette pr. 25. maj 2018.
Det skal sikres, at de følsomme personoplysninger, som i dag kommer ind både digitalt og via
papir, bliver arkiveret og håndteret i henhold til de fremtidige forskrifter såvel ude på de enkelte ejendomskontorer og centralt i KAB og 3B. I takt med, at opgavevaretagelsen digitaliseres,
skal arbejdsgange tilpasses, så de understøtter forordningen.
Der har hidtil været stor åbenhed for at kunne videndele på tværs af organisationen. Fremover
skal der i højere grad være fokus på, at medarbejdere kun har adgang til de data, som er relevante for deres arbejde. Det indebærer, at der skal træffes beslutning om, hvem som må tilgå
hvilke data, og hvordan en rollebaseret styring af brugerrettigheder og adgangsstyring kan
implementeres i praksis.
Overgangen til Unik i KAB sætter rammen for det fremtidige arbejde, og med implementeringen af EU's persondataforordning skal der ske en afklaring af informationssikkerheden inden
for rammerne af IS0 27001, som er den relevante standard for informationssikkerhed. I den
forbindelse skal der udarbejdes en samlet governancestruktur, hvor roller og ansvar i organisationen er tydelige og implementerede. Derudover skal der tages stilling til udpegning af en
sikkerhedskoordinator og nedsættelse af et sikkerhedsudvalg, hvor der løbende kan ske en
drøftelse af bl.a. risikostyring, compliance samt it- og sikkerhedshændelser.
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Initiativer:
For at realisere målsætninger vedr. sikkerhed gennemfører KAB og 3 B følgende initiativer
17. Persondataforordning
Der gennemføres en EU persondataforordning (EU GDPR) compliance analyse mhp.
at trykprøve KAB og 3B's nuværende praksis og ideer for fremtidig håndtering og
behandling af persondata op i mod EU GDPR. Compliance analysens resultat udmønter sig i en EU GDPR handlingsplan som indeholder mangler, svagheder og konkrete
forslag til, hvor KAB og 3B bør lægge deres indsatser mhp. at komme i overensstemmelse med EU's persondataforordning frem til 2018.
18.Datastrømsanalyse
Der gennemføres en datastrømanalyse. Hvad har organisationen af persondata,
hvor kommer de fra og hvad benyttes de til? Der gennemføres interview med nøglepersoner i forretningen mht. at afdække kerneprocesser kombineret med en scanning efter persondata på netværket. Omfang om ramme kan aftales nærmere.
19.Governancestruktur
Der udvikles, besluttes og implementeres en ny rollebaseret governancestruktur indeholdende en klar rolle og ansvarsbeskrivelse. Der er fokus på at sikre sammenhæng op i mod implementeringen af persondataforordningen og RACI modellen forventes benyttet som værktøj i arbejdet.
20.Risikostyring
KAB og 3B gennemfører en risikoanalyse. Identificering af væsentlige risici, derefter
prioritering ift effekt/gevinst/omkostning og derefter ejerskab (1-3 skaber fundamentet) med tydelig placering af risikoejere. Ny proces for risikostyring beskrives og
implementeres med udgangspunkt i ny governance struktur. Risikostyring er en
central proces for at kunne etablere god og afbalanceret informationssikkerhed og
sikrer, at ressourcer anvendes hvor de har størst effekt.
21.Brugerrettigheder og adgangsstyring
KAB og 3B indfører rollebaseret styring af brugerrettigheder og adgangsstyring. Der
gennemføres en digital analyse af de nuværende systemadgange mhp. at rydde op i
den nuværende tildeling af rettigheder. Derudover udarbejdes et oplæg til en ny
metode for tildeling, vedligeholdelse og sletning af rettigheder, med forslag til itunderstøttelse. Forretningen skal i den forbindelse afklare hvilke informationer og
data, der skal være tilgængelig for forskellige medarbejdergrupper (rollebaseret).
Gevinster
Gevinsterne ved at gennemføre initiativerne vedr. informationssikkerhed er, at KAB og 3B vil
overholde EU’s persondataforordning, at KAB og 3B i øvrigt har et passende og effektivt sikkerhedsniveau.
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Bilag

Bilag 1: Handleplan
Digitaliseringsstrategien konkretiseres i en handleplan. Den består af en række tiltag, der understøtter implementeringen og opnåelsen af visionerne i digitaliseringsstrategien Handleplanen indeholder følgende:
- Kobling af de enkelte initiativer til de strategiske indsatsområder
- Kort beskrivelse af initiativet
- Vurdering af investering
- Vurdering af gevinster
- Vurdering af tidshorisont for implementering
- Vurdering af overordnet risici,
- Afhængighed til andre initiativer
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Bilag 2: Samarbejdsbeskrivelse
Dette bilag beskriver spillereglerne for samarbejdet mellem KAB og 3B om digitalisering og it.
1. KAB og 3B etablerer et digitaliseringsråd bestående af beboerdemokrater og direktioner. Sekretariatet i KAB sekretariatsbetjener digitaliseringsrådet. Rådet mødes to gange årligt - én gang som led i budgetprocessen og én gang som opfølgning på projekterne.
2. Der etableres en porteføljestyringsgruppe eller tilsvarende governance board med deltagelse af repræsentanter for direktion, øvrig ledelse samt it/digitalisering i de to organisationer. Porteføljestyrestyregruppen prioriterer udviklingspuljen, jf. punkt 3, og
udpeger herunder en projektleder for hvert projekt. Porteføljestyringsgruppen mødes
efter behov, dog mindst fire gange årligt. Porteføljestyrestyregruppen er styregruppe
for alle digitaliseringsprojekter. Sekretariatet i KAB sekretariatsbetjener porteføljestyringsgruppen.
3. KAB og 3B afsætter hvert år som en del af den almindelige budgetproces en pulje til
udvikling (it- og digitaliseringsprojekter). Puljernes relative størrelse afspejler fordelingsnøglen, jf. punkt 4. I hver organisation er der – evt. sammen med drøftelsen af
det øvrige budget – en indholdsmæssig drøftelse af, hvad puljen skal bruges til.
4. Der aftales en objektiv fordelingsnøgle baseret på antal brugere i de to organisationer.
5. Alle it-driftsudgifter fordeles – når sammenlægning af it-driften har fundet sted – efter
den objektive fordelingsnøgle.
6. Alle it-services er i udgangspunktet omfattet af den fælles it-drift. Hvis en it-service
ikke skal være omfattet af den fælles it-drift, skal dette aftales eksplicit. KAB og 3B
udarbejder en fælles liste (en baseline) for, hvilke services der betragtes som fælles
services, inden overgangen til fælles it-drift.
7. Afledt drift af fælles projekter, jf. punkt 1 og 2, indgår automatisk som fælles itservices og afregnes efter fordelingsnøglen
8. Medarbejderes tid på fælles projekter afregnes ikke, med mindre der ændres mærkbart på opgavefordelingen mellem de to organisationer (svarende til det ”DUTprincip”, der gælder for ændret opgavefordeling mellem staten og regioner/kommunerne). I givet fald beskrives det i projektbeskrivelsen og i business casen,
jf. punkt 8, og aftales samtidig med, at et projekt iværksættes.
9. KAB og 3B vedtager en fælles projektmodel. Modellen omfatter en fælles projektbeskrivelse, som alle beskrivelser af digitaliseringsinitiativer følger, samt en fælles business case, der anvendes til at beskrive investeringer, omkostninger, gevinster, risici
og afhængigheder ved alle projekter.
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PUNKT 4
INDSTILLING - 3B’s boligpolitiske udspil for København (B)

3B’s boligpolitiske udspil for København (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Forretningsudvalget den 29. august 2017
- 31. august 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til 3B’s boligpolitiske udspil for København.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s boligpolitiske udspil for København godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling
For at bidrage til den boligpolitiske dagsorden og frem mod kommunalvalget 2017 deltage i den
boligpolitiske debat har formandsskabet efterspurgt et udspil om 3B’s boligpolitiske synspunkter for
København, hvor boligforeningen 3B er hjemhørende, og hvor den boligpolitiske debat samtidig
vurderes at være mest udbytterig for 3B at bidrage til, herunder i forhold til medier mv.

Løsning
3B har gennem BL’s 1. kreds deltaget i drøftelser af BL’s 1. kreds boligpolitiske synspunkter. Efter
ønske fra BL udarbejdede 3B i foråret 2017 et oplæg til boligpolitiske synspunkter for BL’s 1. kreds.
Oplægget blev forelagt organisationsbestyrelsen til orientering på mødet den 30. marts 2017.
3B’s oplæg blev drøftet i BL’s 1. kreds og et uddrag af oplægget blev viderearbejdet og herefter
vedtaget i kredsrepræsentantskab i 1. kreds som 1. kreds’ boligpolitiske budskaber for henholdsvis
Københavns og Frederiksberg Kommune. Den 13. juni 2017 tilsluttede organisationsbestyrelsen
sig BL’s 1. kreds boligpolitiske budskaber for henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommune. Der var på mødet et ønske om, at politikken var mere ambitiøs.
Et oplæg til 3B’s boligpolitiske udspil for København er vedlagt som bilag 1. Oplægget er opbygget
ud fra tre temaer og underpunkter:
1. Almene boliger til alle københavnere:
• Flere almene boliger i hele byen (nye og eksisterende områder)
• Almene boliger til alle behov
• Rammer for byggeri skal udfordres og gentænkes
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2. Fælles løft af Københavns udsatte byområder – lokalt forankret:
• Lokale partnerskaber om udsatte områders udvikling
• Blandet beboersammensætning
3. Fælles indsats for ressourcesvage københavnere:
• Målrettet indsats over for svage københavnere
• Øget beskæftigelsesindsats
Oplægget er stort set identisk med 3B’s oplæg til boligpolitiske synspunkter for BL’s 1. kreds fra
foråret 2017. Oplægget er mere udførligt og vurderes samtidig mere vidtgående end BL’s 1. kreds
boligpolitiske budskaber som organisationsbestyrelsen godkendte den 13. juni 2017.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil 3B’s boligpolitiske udspil for København
kunne anvendes af 3B i boligpolitiske drøftelser og aktiviteter, særligt frem mod kommunalvalget i
efteråret 2017.

Bilag
1. 3B’s boligpolitiske udspil for København - Efterår 2017.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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3B’s boligpolitiske udspil for København – Efterår 2017
Indledning
I 3B arbejder vi for en hovedstad med plads til alle og med udgangspunkt i 3B’s strategi 3B –
Sammen mod 2020 – ønsker vi sammen at skabe levende og mangfoldige fællesskaber. Der skal
være boliger til alle typer mennesker og København skal hænge sammen socialt. Vi har set hvordan andre storbyer som fx London er blevet helt utilgængelige for almindelige mennesker. Med
den udvikling priserne på boligmarkedet tager i disse år, kan vi se, at København bevæger sig i
samme forkerte retning. Almindelige mennesker har ikke længere råd til at bo i København, og der
er slet ikke plads til de udsatte borgere.
Som en del af den almene sektor spiller 3B derfor en stor rolle i udviklingen af et København hvor
der er boliger til alle, så København fortsat kan være en mangfoldig by, hvor mennesker med forskellige forudsætninger har lige muligheder for at bo, og bidrage til fællesskabet og til byens udvikling. Det er afgørende for byens sammenhængskraft. Samtidig sikrer en blandet by at mennesker
med forskellige baggrunde mødes, så der skabes en velfungerende by med øget livskvalitet og
tryghed.

3B ønsker med dette boligpolitiske udspil:
1. Almene boliger til alle københavnere
• Flere almene boliger i hele byen (nye og eksisterende områder)
• Almene boliger til alle behov
• Rammer for byggeri skal udfordres og gentænkes
2. Fælles løft af Københavns udsatte byområder – lokalt forankret
• Lokale partnerskaber om udsatte områders udvikling
• Blandet beboersammensætning
3. Fælles indsats for ressourcesvage københavnere
• Målrettet indsats over for svage københavnere
• Øget beskæftigelsesindsats

25. august 2017
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1. Almene boliger til alle københavnere
Almene boliger skal sikre at københavnere med almindelige indkomster kan bo i byen og at København er en velfungerende by, hvor alle typer mennesker kan bo side om side.
Almene boliger er boliger til alle og ikke kun boliger til de mest ressourcesvage københavnere. Vi
har i de senere år konstateret, at der er en opfattelse af, at den almene sektor er for udsatte borgere (social housing). Vi ved at almene boliger er meget mere end det. Almene boliger er for alle –
høj og lav. Almene boliger sikrer et alternativ til det private boligmarked, hvor personlige formuer er
en forudsætning. Samtidig ved vi, at hvis vi skal have succes med at huse de mest udsatte borgere, så forudsætter det et stærkt fællesskab med ressourcestærke beboere, som kan hjælpe med at
sikre sammenhængskraft og fællesskab i København og mellem københavnerne.
Desuden skaber almene boliger vækst. Når vi bygger boliger skaber vi arbejdspladser til københavnerne. Vi stiller krav til vores entreprenører om at de skal skabe praktik- og elevpladser, så vi
bidrager til at finde næste generations håndværkere.
Flere almene boliger i hele byen (nye og eksisterende områder)
For at sikre boliger til alle københavnere skal der bygges endnu flere almene boliger i hele byen.
Derfor mener 3B:
•

At almene boliger skal udgøre minimum 25 pct. af boligerne i København1. Københavns
Kommune har et mål om 20 pct. almene boliger, men vi mener, at kommunen bør sigte
mod langt flere almene boliger, hvis man vil sikre en by med boliger til alle. Særligt fordi de
resterende 80 pct. af boligerne i København, der ikke er almene, i dag er lukket land for
københavnere med almindelige indkomster. Det gælder både privat udlejning, ejerboliger
og andelsboliger. Desuden er ventelisterne til almene boliger meget lange, så vi kan se at
der er et langt større behov end 20 pct.

•

At der også skal bygges almene boliger i områder hvor der i dag er mange almene boliger.
Københavns Kommune har i dag forbehold for at bygge almene boliger i områder med mere end 20 pct. almene boliger i det pågældende skoledistrikt. Det forbehold skal kommunen
gøre op med.

•

At kommunen i højere grad skal sælge grunde direkte til den almene sektor på særlige favorable vilkår. Vi konkurrerer i dag med købestærke private aktører, og det betyder at vi
køber meget dyre grunde. Udover at det udgør et problem for den samlede byggeøkonomi,
så har det store konsekvenser for huslejen.

1

I december 2015 vedtog Folketinget, at kommunerne kan stille krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen. 25 pct. almene boliger er altså muliggjort i lovgivningen, og bør derfor
være Københavns Kommunes mål.

25. august 2017
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Almene boliger til alle behov
Almene boliger er ikke kun for udsatte borgere. Derfor skal vi fortsætte med at bygge boliger til alle
målgrupper. Sådan skaber vi det bedste boligmarked.
Derfor mener 3B:
•

At almene boliger skal opføres til alle typer københavnere lige fra familier, ældre og unge,
til hjemløse, udsatte og flygtninge.

•

At almene boliger skal opføres i en mangfoldighed af boligtyper for at sikre boliger til alle
behov, lige fra almindelige boliger, bofællesskaber og blandede byggerier, til små billige boliger og nye koncepter som AlmenBolig+, Robuste Små Boliger mv.

Rammer for byggeri skal udfordres og gentænkes
Der er behov for at værktøjer og rammer for udviklingen af flere almene boliger gentænkes. Vi går i
den almene sektor i disse år samtidig forrest med en effektiviseringsdagsorden for at kunne blive
ved med at kunne tilbyde boliger til overkommelige huslejer. Effektivisering kombineret med svære
vilkår for at bygge almene boliger betyder at mulighederne for øget byggeri er kraftigt udfordret.
Derfor mener 3B:
•

At kommunen aktivt skal anvende grundkøbsstøtte og tilvejebringe grunde til byggeri af almene boliger. De manglende grunde kombineret med de nuværende høje byggepriser gør
det pt. tæt på umuligt at bygge almene boliger i København.

•

At tillægskøbesum ved ældre byggerier fjernes. Det vil skabe realiserbare muligheder for
fortætning af både grønne arealer og eksisterende byggerier og vil muliggøre boliger til nye
københavnere i kombination med energirenovering og klimarigtig fortætning af byen.

•

At de eksisterende p-deklarationer skal aflyses, hvilket ligger i tråd med at Københavns behov for p-pladser i fremtiden vil ændres/udvandes.

•

At kommunen skal arbejde for at fjerne nationale lovgivningsmæssige stopklodser for byudvikling, fx gennem bedre mulighed for omdannelse af erhverv til bolig.

2. Fælles løft af Københavns udsatte byområder – lokalt forankret
Den almene boligsektor og Københavns Kommune skal være ligeværdige samarbejdsparter om
den fælles udvikling af København og byens udsatte områder. Samtidig skal opgaven med at løse
banderelaterede konflikter og utryghed løses. De strategiske samarbejder om fremtidens København skal derfor være forankret og udviklet i samarbejde med lokalområderne - det er det lokale
civilsamfund og københavnerne selv der kender deres by og har idéerne til byens udvikling.
Desuden er der behov for at der sikres at lokalområder i højere grad blandes, så alle områder i
højere grad bliver mangfoldige på beboersammensætning og at mængden af kommunale tilbud i
udsatte områder øges.
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3B har meget viden og mange erfaringer – ikke mindst gennem vores lokale beboerdemokrati,
vores boligsociale medarbejder og driftspersonale – som bør inddrages af kommunen i både tilrettelæggelse og udførelse af indsatser i vores boligområder. Ligesom vores lokale beboere og ansatte skal være medbestemmende over de indsatser der sættes i værk.
Lokale partnerskaber om byens udvikling
For at sikre et trygt København og løfte udsatte byområder skal der indgås fælles partnerskaber og
arbejdes for at styrke de udsatte områder gennem konkrete investeringer.
Derfor mener 3B:
•

At der skal investeres yderligere i tryghedsskabende tiltag som udvidelse af ’Min betjent’
ordningen og opgradering af lokalpoliti og områdevise politistationer, for at skabe øget tryghed i byen.

•

At der skal laves fælles lokale partnerskaber om løsninger forankret og tilpasset lokalt, hvor
den almene sektor på lige fod med kommunen, skoler, lokale interessenter, foreninger mv.
udvikler byen (som fx med afsæt i arbejdet i Mjølnerparken og Urbanplanen mv.).

•

At kommunen skal fortsætte med investeringer der binder hele byen sammen fysisk (infrastruktur, grønne områder, kultur mv.), som vi har set det i fx Tingbjerg og Mjølnerparken.

•

At der skal tilføres flere kommunale tilbud til de udsatte områder og bedre normering i forhold til skoler, daginstitutioner, kultur og fritid/idræt.

•

At kommunen aktivt skal booste lokale virksomheder og socialøkonomiske tiltag – blandt
andet gennem mikrolån til iværksættere og kommunal indkøbspolitik med krav om at støtte
lokale virksomheder.

Blandet beboersammensætning
Der er grænser for hvor mange beboere uden for arbejdsmarkedet et boligområde kan bære hvis
der skal være grobund for en positiv udvikling. Derfor er der behov for at Københavns kvarterer i
højere grad blandes, så der ikke skabes ressourcesvage og ressourcestærke områder, men i stedet skabes en mangfoldig by hvor mennesker på tværs af sociale klasser kan mødes og kendskab
og tryghed i byen øges.
Derfor mener 3B:
•

At kommunen i udsatte boligområder skal begrænse den kommunale anvisning. Helt konkret foreslår vi, at kommunen kun anviser i områder hvor mindre end 33 pct. af beboerne er
uden for arbejdsmarkedet (i dag er det 40 pct. der er grænsen).

•

At kommunen arbejder aktivt for at få anvisningsret i de private lejeboliger. I dag stiller private udlejere hver niende bolig til rådighed for genhusning i forbindelse med byfornyelsen.
Vi mener at dette skal udvides til de socialt udsatte borgere. Det vil skabe et mere solidarisk og bæredygtigt boligmarked. Forslaget kan kombineres med huslejetilskud.

25. august 2017
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•

At kommunen finansierer hele den lokale medfinansiering af de boligsociale helhedsplaner
(25 pct.), så finansieringen af arbejdet med at løfte de udsatte områder i endnu højere grad
finansieres af offentlige midler og ikke af beboerne selv.

3. Fælles indsats for ressourcesvage københavnere
København skal rumme alle typer mennesker – også københavnere med få ressourcer. Den almene boligsektor og Københavns Kommune har derfor en fælles opgave med at sikre gode rammer
for københavnere med få ressourcer og som har brug for en ekstra indsats.
Målrettet indsats over for svage københavnere
Sammen med kommunen har vi i den almene sektor en stor rolle i forhold til at sikre boliger og
gode livsbetingelser for ressourcesvage københavnere, for at hjælpe dem til i højere grad at blive
en del af samfundet.
Derfor mener 3B:
•

At kommunens kontaktpersonordning over for ressourcesvage skal fastholdes og opprioriteres, da der fortsat er stort behov for den øgede opsøgende kommunale indsats over for
svage beboere.

•

At kontaktpersonordningen udvides til også at dække indgang til psykiatrien, for i endnu højere grad at kunne hjælpe sårbare beboere til den rette hjælp.

•

At kommunens medarbejdere i endnu højere grad er tilgængelige og samarbejdende med
boligafdelingerne til at håndtere ressourcekrævende borgere lokalt.

•

At kommunen har en fremskudt indsats, så beboerne i udsatte almene områder kan møde
Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Sundheds- og omsorgsforvaltningen, borgerservice m.m. i områderne, og dermed få kontakt til kommunen, samt
rådgivning og hjælp herfra.

Øget beskæftigelsesindsats
Det er klart dokumenteret at det er gennem tilknytning til arbejdsmarkedet at man bliver godt integreret i det omkringliggende samfund. Der er derfor over for ressourcesvage københavnere behov
for en særlig og målrettet indsats i forhold til at øge beskæftigelsen blandt disse københavnere.
Derfor mener 3B:
• At kommunens indsats i forhold til fremskudt beskæftigelse skal øges lokalt, for at få flere
københavnere i arbejde blandt andet gennem flere småjobs.
•

At kommunen skal opprioritere lokale indsatser målrettet både job- og aktivitetsparate.

•

At kommunen i højere grad selv skal tage ansvar for at skabe og ansætte borgere i småjobs, i institutioner, parkvedligeholdelse m.m.

•

At brug af sociale klausuler og praktikpladser/fritidsjob ved bygge- og anlægsprojekter skal
fortsættes og øges. Dette arbejde kan med fordel koordineres gennem de boligsociale helhedsplaner der aktivt er til stede i de udsatte byområder i København.

25. august 2017
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PUNKT 5
INDSTILLING - Digital Drift (O)

Digital Drift (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- 12. september 2017 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om pilottest og evt. senere udrulning af Digital Drift.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen tager til efterretning,
1.

at der i 2017/18 gennemføres pilottest af digital drift (iOpgave) i to afdelinger.

2.

at digital drift (iOpgave) forventeligt implementeres i alle afdelinger i løbet af 2018.

Problemstilling
Opgavegruppen om Digitalisering og IT har ønsket, at 3B hurtigst muligt afprøver og implementerer et system, der kan understøtte digital kommunikation med beboerne, herunder giver mulighed
for at booke beboerlokaler digitalt.
På den baggrund og som et led i at yde en bedre beboerservice og effektivisere 3B’s drift vil administrationen indføre digital drift i løbet af 2017 og 2018. Nedenfor beskrives en overordnet plan for
implementeringen.

Løsning
Der findes forskellige løsninger til digital drift, men administrationen ønsker i første omgang at teste
iOpgave, som er udviklet og sælges af LogicMedia, og som er integreret til UNIK, herunder til BeboerWeb, huslejeopkrævning og økonomisystem mv.
iOpgave omfatter overordnet to sammenhængende løsninger:


En beboer-app, hvor den enkelte beboer kan:
o

Indmelde opgaver til driften, fx fejl i boligen

o

Kommunikere med driften om opgaver og aftaler mv.

o

Modtage kommunikation om det enkelte lejemål eller afdelingen

o

Booke og betale beboerlokaler

o

Tilgå relevante dokumenter, fx lejekontrakt, husorden, vedligeholdelsesreglement,
fejl og mangel-liste mv.

o

Ansøge om tilladelser, fx til husdyr, råderet mv.

o

Følge sit energiforbrug (kræver udbygning af systemet)
1



Et modul til UNIK, hvor medarbejderen gennem mobil, iPad eller PC kan:
o

Modtage, oprette, tildele, følge og afslutte opgaver – både hos beboeren og internt i
administrationen/driften

o

Bestille og fakturere opgaver hos eksterne leverandører

o

Kommunikere med beboeren og beboerne gennem beboer-app’en

o

Registrere tidsanvendelse mv.

Administrationen ønsker at gennemføre en løbende implementering af systemet, hvor de mest
basale funktioner implementeres først, og der derefter løbende bygges på med nye funktionaliteter.
Administrationen ønsker endvidere at gennemføre en pilottest af systemet i to afdelinger for at teste funktionalitet, opsætning samt beboeres og medarbejderes anvendelse af systemet.
Opgavegruppen om Digitalisering og IT tilslutter sig dette, men bemærker også, at digital drift over
tid bør udvides med nye funktioner, fx bestilling af vaskeritid, mulighed for at følge eget forbrug
(vand og varme), opfølgning med afdelingsbestyrelsen og digitalt beboerdemokrati/kommunikation
i afdelingen.
Pilottest
Pilottesten gennemføres i to afdelinger (en stor og en lille afdeling). Afdelingerne udvælges i dialog
med afdelingsbestyrelser, driftschef og medarbejdere, så der findes to afdelinger, som er parate til
at teste systemet.
Pilottesten omfatter som udgangspunkt to elementer:
1. Beboernes indmelding af opgaver i boligen og kommunikation herom med driften
2. Booking af beboerlokaler
Følgende tidsplan forventes for pilottesten:


September 2017 – Igangsætning:
o
o
o
o



Aftale med Logicmedia
Udvælgelse af to afdelinger
Nedsættelse af projektgruppe i 3B
Detaljeret tidsplan i samarbejde

Oktober 2017 – Designfase:
o
o
o

Definition af beboerrettede opgaver
Udvikling af beboerinterface med inddragelse af beboere fra de udvalgte afdelinger
Opsætning af beboer-interface
2

o
o


November 2017 – Forberedelse af pilottest:
o
o
o



Uddannelse af medarbejdere
Etablering af arbejdsgange
Beboeruddannelse og beboerinformation

December 2017 / januar 2018 – Pilottest:
o



Opsætning af medarbejder-interface
Test

Idriftssætning

April 2018 – Evaluering:
o

Evaluering og erfaringsopsamling med inddragelse af beboere og medarbejdere fra
de berørte afdelinger

Opgavegruppen foreslår, at der i forbindelse med indførelsen af digital drift uddannes superbrugere/ambassadører blandt beboerne, og at der evt. laves en video med instruktion i brugen af beboer-app’en.
Test af booking af beboerlokaler afhænger af kompleksiteten af denne løsning i forhold til afdelingernes eksisterende systemer, afdelingsbestyrelsernes ønsker mv.
Kontraktforhandling med LogicMedia og generel implementering i 3B’s øvrige afdelinger forventes
at ske medio/ultimo 2018 afhængig af udfaldet af pilottesten.
Projektstyring i byggesager
iOpgave kan i princippet anvendes til styring af mange forskellige opgaver, herunder også opgaver
internt i administrationen. I forlængelse heraf er 3B og KAB ved at udvikle en fælles opsætning af
iOpgave til intern styring af byggesager.
På længere sigt kan iOpgave anvendes til at styre andre opgaver, fx også udarbejdelse af budgetter og regnskaber.

Økonomi
Udgifterne til pilottesten forventes at udgøre ca. 100.000 kr., der omfatter licenser til LogicMedia,
konsulentbistand samt hardware til involverede medarbejdere. Udgifterne afholdes af selskabets
drift. Dertil kommer interne timer, der afholdes inden for eksisterende ressourcer.
Ved en fuld implementering af iOpgave forventes de årlige udgifter at udgøre ca. 500-1.000.000 kr.
til licenser til LogicMedia, konsulentbistand samt udstyr til medarbejderne (mobil eller iPad). Udgifterne vil indgå i medarbejdernes it-pakke, selskabets it-udgifter og dermed i alt væsentligt blive

3

afholdt af afdelingerne. Udgiften må forventes at blive modsvaret af tilsvarende besparelser på
medarbejdernes tidsforbrug.

Videre proces
Administrationen vil nu gå i gang med at pilotteste iOpgave, inden der forventeligt i 2018 sker udrulning til alle 3B’s afdelinger.
Resultaterne af pilottesten og den efterfølgende udrulning vil blive behandlet i følgegruppen for
Fremtidens Drift.
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PUNKT 6
INDSTILLING - Følgegruppe om Socialøkonomi Kommissorium (B)

Følgegruppe om socialøkonomi - Kommissorium
(B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Forretningsudvalget den 29. august 2017
- 12. september 2017 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til kommissorium for følgegruppen om socialøkonomi.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at kommissoriet for følgegruppen om socialøkonomi godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 22. oktober 2015 at nedsætte en midlertidig arbejdsgruppe under Forretningsudvalget om socialøkonomi. Gruppen blev nedsat i forlængelse af organisationsbestyrelsens beslutning den 19. februar 2015 om øget fokus på socialøkonomi i 3B.
Organisationsbestyrelsen besluttede den 29. juni 2017 at arbejdet i gruppen om socialøkonomi
skal fortsættes, og at der er behov for at udarbejde et opdateret kommissorium, der beskriver
gruppens arbejde.

Løsning
Administrationen har udarbejdet et udkast til kommissorium for følgegruppen om socialøkonomi
(bilag 1).
Følgegruppen skal overordnet sikre, at 3B udvikler konkrete socialøkonomiske projekter i 3B’s afdelinger, fremme socialt entreprenørskab, igangsætte initiativer for at fremme socialt ansvar og
arbejde med at sikre (permanent) forankring af socialøkonomiske aktiviteter i 3B’s boligområder.
Kommissoriet har den 11. september 2017 været behandlet i følgegruppen for socialøkonomi. Følgegruppen havde ingen kommentarer eller ændringsforslag til kommissoriet.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

1

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen ud fra kommissoriet
fortsætte arbejdet i følgegruppen om socialøkonomi.
Forretningsudvalget vil løbende blive orienteret om følgegruppens arbejde.

Bilag
1. Kommissorium for følgegruppen - Socialøkonomi.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Kommissoriet skal behandles i følgegruppen for socialøkonomi, inden det kommer i organisationsbestyrelsen. Følgegruppen mødes den 11. september 2017, hvorefter kommissoriet eftersendes til
organisationsbestyrelsens møde den 14. september 2017.
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3B – SAMMEN MOD 2020
Kommissorium for følgegruppen: Socialøkonomi
1. Baggrund og formål
Følgegruppen om socialøkonomi er nedsat i forbindelse med 3B’s fokus på socialøkonomi som et
redskab til at opnå stærke, levende og mangfoldige fællesskaber i vores boligområder. Satsningen
på socialøkonomi har blandt andet givet sig udtryk i ansættelsen af en medarbejder med fokus på
udvikling og forankring af socialøkonomi, socialt entreprenørskab og socialt ansvar i 3B.
2. Opgaver
Følgegruppen for socialøkonomi skal:
• Sikre at 3B udvikler konkrete socialøkonomiske projekter i 3B’s afdelinger, så der kommer mere liv og aktivitet i ofte monofunktionelle områder, samtidig med at beboere kan komme tættere på arbejdsmarkedet. Det kan ske både ved at samarbejde med eksisterende og veletablerede socialøkonomiske virksomheder, og ved at understøtte nye initiativer blandt beboere og
medarbejdere. Det er en mulighed at bruge eksisterende faciliteter såsom beboerhuse til dette.
• Fremme socialt entreprenørskab, hvor særligt beboere i 3B’s afdelinger opfordres og understøttes til at fremkomme med og igangsætte idéer til forretning, services, aktiviteter m.m. Idéerne kan gennemføres i boligområderne, men kan også finde sted andre steder.
• Igangsætte initiativer for at fremme socialt ansvar, hvor 3B som almen boligorganisation drager fordel af sin stordrift og købekraft for at tage socialt ansvar – CSR – eksempelvis i form af
indkøb af varer og/eller services. Dette kan ske både i den daglige ejendomsdrift, i byggesager
og i administrationen ved fx at skabe mere plads til udsatte grupper i form af praktikpladser,
lærepladser eller rummelige arbejdspladser. 3B har både en social, miljømæssige og økonomisk bundlinje. Indkøb af varer og services skal altså også være økonomisk, socialt og miljømæssigt fordelagtige for beboerne.
• Følgegruppen skal arbejde med at sikre (permanent) forankring af socialøkonomiske aktiviteter i 3B’s boligområder.

3. Sammensætning af følgegruppen
Følgegruppen består af følgende medlemmer:
• Steffen Morild
• Dijana Dix Omerbasic
• Henrik Thorenfeldt

25. august 2017 / MIWA

Administrationen bistår følgegruppen i sit arbejde. Chefen for Sociale indsatser er ansvarlig for
dette. I praksis vil konsulent Stéphane Parize fra Sociale indsatser varetage administrationens betjening af følgegruppen.
Følgegruppen refererer til Forretningsudvalget.
4. Følgegruppens arbejdsform
Følgegruppen tilrettelægger selv sin arbejdsform. Der afholdes forventeligt 2-5 møder i gruppen
om året.
5. Tidsplan
Følgegrupperne blev nedsat oktober 2015 og gruppens arbejde afsluttes i april 2019.
Forretningsudvalget orienteres løbende om følgegruppens arbejde.

25. august 2017 / MIWA

PUNKT 7
INDSTILLING - Vestergårdsvej - Ekstraordinært afdelingsmøde
om deltagelse i den boligsociale helhedsplan Fuglekvarteret
(B)

Vestergårdsvej - Ekstraordinært afdelingsmøde
om deltagelse i den boligsociale helhedsplan Fuglekvarteret (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- 4. september 2017 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling Vestergårdsvej, hvor der skal tages stilling til deltagelse i den boligsociale helhedsplan for området.

Beslutningspunkt
Administration indstiller til organisationsbestyrelsen at beslutte,
1.

om afdelingsbestyrelsen for Vestergårdsvej skal anmodes om at indkalde til ekstraordinært
afdelingsmøde om deltagelse i den boligsociale helhedsplan Fuglekvarteret.

Problemstilling
3B er i dag en del af den boligsociale helhedsplan for Fuglekvarteret i København NV. Helhedsplanen administreres af AAB.
Den 8. december 2016 godkendte organisationsbestyrelsen, at 3B indsendte prækvalifikationsansøgning til forlængelse af helhedsplanen for Fuglekvarteret (PULS). Ansøgningen omfattede ni
afdelinger, herunder fire store AAB-afdelinger, to AKB-afdelinger, en SAB-afdeling samt 3Bafdelingerne Sangergården 1+2 og Vestergårdsvej. Tre af afdelingerne, inkl. Vestergårdsvej, var
på regeringens ghetto-liste i 2015. Med opgørelsen pr. december 2016 er afdelingerne ikke længere på listen. Ansøgningen blev imødekommet af Landsbyggefonden med en ramme på 15,1 mio.
kr. (inkl. medfinansiering fra kommune og boligselskaber) og helhedsplanen er nu klar til godkendelse på afdelingsmøderne.
Folder om den boligsociale helhedsplan er vedlagt i bilag 1. Folderen er omdelt i afdeling Sangergården 1+2 i forbindelse med afdelingsmødet den 14. september 2017, hvor Sangergården 1+2
tager stilling til deltagelse i den boligsociale helhedsplan PULS.
Afdelingsbestyrelsen i afdeling 6067 Vestergårdsvej har været kritisk over for helhedsplanen og
dens (tidligere) leder og har ikke ønsket, at afdelingen skal deltage i den nye helhedsplan for området. Afdelingsbestyrelsen har derfor ikke ønsket, at stillingtagen til afdelingens deltagelse i helhedsplanen blev sat på dagsordenen til afdelingsmødet den 7. september 2017. Det er en betin1

gelse for deltagelse i en boligsocial helhedsplan, at afdelingsmødet har godkendt afdelingens deltagelse.

Løsning
Afdelingsudvalget blev den 31. august 2017 orienteret om ovenstående omkring Vestergårdsvej.
Afdelingsudvalget bad på den baggrund administrationen om at forelægge organisationsbestyrelsen en indstilling om, hvorvidt afdelingsbestyrelsen på Vestergårdsvej skal anmodes om at indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor der kan tages stilling til spørgsmålet om deltagelse i
den boligsociale helhedsplan PULS. Formålet med dette er at sikre, at alle beboere i afdelingen
har mulighed for at tage stilling til spørgsmålet om afdelingens deltagelse i den boligsociale helhedsplan.
Organisationsbestyrelsens ret til at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde er givet i 3B’s vedtægter § 15 stk. 11:
”Ekstraordinært afdelingsmøde holdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, når
mindst 25 pct. af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, når afdelingsmødet
på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning om det, eller når organisationsbestyrelsen anmoder afdelingsbestyrelsen om det. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med
mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.
Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af organisationsbestyrelsen. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været holdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde
sted efter næste ordinære, obligatoriske afdelingsmøde, jf. dog § 15, stk. 8.”
Organisationsbestyrelsens ret til at få emner på dagsordenen på det ekstraordinære afdelingsmøde er givet i vedtægternes § 17, stk. 2 og 3:
”Stk. 2 Adgang [til afdelingsmødet] uden stemmeret har også 3B’s ledelse og repræsentanter
for denne. Afdelingsmødet og 3B’s ledelse kan også beslutte, at andre kan deltage i mødet uden
stemmeret.
Stk. 3 Enhver, der ifølge stk. 1 og 2 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet. Enhver,
der ifølge stk. 1 eller stk. 2, 1. punktum, har adgang til afdelingsmødet, har ret til [at] få et angivet emne behandlet på mødet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde,
skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres for afdelingens boliglejere senest 1 uge før mødet.”

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
Såfremt det besluttes at indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde på Vestergårdsvej, og et flertal af afdelingsmødet her beslutter at deltage i helhedsplanen, vil 3B, såfremt Sangergården 1+2
2

også beslutter at deltage i helhedsplanen, skulle medfinansiere helhedsplanen med 210.320 kr. i
alt over 3,5 år. Såfremt Vestergårdsvej ikke deltager i helhedsplanen er 3B’s medfinansiering
114.720 kr.
Organisationsbestyrelsen skal tage endelig stilling til 3B’s medfinansiering af den boligsociale helhedsplan, når de endelige boligsociale helhedsplaner (Fuglekvarteret, Urbanplanen og Mimersgadekvarteret) forelægges organisationsbestyrelsen til godkendelse i slutningen af 2017.

Videre proces
Såfremt organisationsbestyrelsen beslutter at anmode afdelingsbestyrelsen om afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde på Vestergårdsvej, vil administrationen tage kontakt til afdelingsbestyrelsen for at indkalde til mødet. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke anmodningen inden for to
uger, vil administrationen jf. vedtægterne foranledige at indkaldelsen vil blive foretaget
af organisationsbestyrelsen.

Bilag
1. Folder om den boligsociale helhedsplan PULS.
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PUNKT 8
INDSTILLING - Udviklingsplan for Folehaven - Udarbejdelse af
program- og visionsoplæg (B)

Udviklingsplan for Folehaven - Udarbejdelse af
program- og visionsoplæg (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen 14. september 2017
- Byggeudvalget den 22. august 2017
- 4. september 2017 / Mikkel Warming / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et program- og visionsoplæg
til en udviklingsplan for Folehaven.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at administrationen er i dialog med Københavns Kommune om
etablering af et partnerskab om udarbejdelse af en udviklingsplan for Folehaven, så 3B sikrer sig optimal indflydelse på kvarterets fremtidige udvikling samt koordinering af de forskellige projekter i lokalområdet.

2.

at der afsættes en ramme på op til 400.000 kr. til arbejdet med et indledende program- og
visionsoplæg forud for et strategisk samarbejde om en udviklingsplan for Folehaven, som
beskriver strategiske pejlemærker for kvarterets udvikling. Midlerne indgår som en del af
den fysiske helhedsplan. Såfremt helhedsplanen ikke realiseres, skal midlerne finansieres
af dispositionsfonden.

Problemstilling
I forbindelse med at Valby Syd i de kommende år ændrer karakter fra industrikvarter til en blandet
by vil Folehaven komme i fokus. Københavns Kommune investerer i området med metro, etablering og renovering af offentlige tilbud som Hafnia Hallen (tidligere Club Danmark Hallen) og Kirsebærhaven Skole og har netop igangsat en områdefornyelse med Folehaven i centrum.
Området er dog samtidig præget af utryghed og Københavns Politi offentliggjorde i april 2017 sin
seneste måling af tryghedsindekset, som viste at Folehaven på dette tidspunkt var det byområde i
København, hvor beboerne følte sig mest utrygge.
I selve Folehaven vil der i de kommende år samlet være mange forskellige indsatser, der har behov for koordinering, både i regi af 3B og i kommunalt regi. Det er blandt andet:
•
•
•

Boligsocial helhedsplan 2017-2020
Fysisk helhedsplan fra ca. 2020
Grøn klimaskærm 2016-17
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•
•
•
•

Lydskodder 2. generation 2016-17
Skybrudssikring 2017-2018
Områdefornyelse 2017 - 2022
Renovering af Kirsebærhaven skole 2016 - 2018

Løsning
Udviklingsplan – baggrund og formål
De mange forskellige initiativer og indsatser i Folehaven giver gode muligheder for at skabe synergi samt at løfte området markant. For at sikre at kommunens og 3B’s projekter understøtter samt
forstærker hinanden kræver det en stærk koordinering og fælles pejlemærker. Det er vigtigt, at 3B
forholder sig proaktivt til koordineringen af de kommende omdannelsesprocesser for at sikre 3B’s –
og derved beboernes indflydelse på udviklingen i området.
Administrationen anbefaler, at 3B tager initiativ til, at der udarbejdes en udviklingsplan for Folehaven. Udviklingsplanen forventes at være afgrænset til at tage udgangspunkt i afdelingen Folehaven
med en kobling til de omkringliggende områder (se kort i bilag 1).
Udviklingsplanen skal udstikke visioner og strategiske pejlemærker for udviklingen af boligområdet
og sikre en koordinering af de mange projekter, som 3B og Københavns Kommune har og vil sætte i gang i de kommende år i og omkring Folehaven.
Målet med udviklingsplanen er at have et strategisk dokument, der er godkendt i 3B’s afdeling Folehaven samt organisationsbestyrelsen og Københavns Kommune. Udviklingsplanen skal sikre, at
alle lokale projekter arbejder mod fælles mål og visioner for områdets fremtid. Desuden er målet, at
SAB’s afdeling Elleparken, som ligger nord for Folehaven, inddrages i den overordnede udviklingsstrategi for området, og at der i udarbejdelsen af både program- og visionsoplæg samt den endelige udviklingsplan indgås et samarbejde med SAB om dette.
En fælles udviklingsplan med Københavns Kommune vil desuden være med til at sikre øget kommunalt fokus på Folehaven, som derved åbner mulighed for yderligere kommunale investeringer
og fremrykning af planlagte renoveringer m.m. i området.
Udviklingsplan – visionsoplæg og program
Som første fase i udarbejdelsen af udviklingsplanen vurderer administrationen, at der er brug for at
lave et program for udviklingsplanen, som i forhold til detaljeringsgrad og omfang forventes at minde om det visionsoplæg, som 3B har udviklet sammen med KAB, og som organisationsbestyrelsen
godkendte den 29. juni 2017. Programmet skal give retning og udstikke visioner for områdets langsigtede udvikling, tilrettelægge processen og samle baggrundsinformationer, så udviklingsplanen
kan udarbejdes på et fuldt oplyst grundlag. Programfasen er planlagt udført i 3. kvartal 2017. Det
er denne første programfase der søges finansiering til i denne indstilling.
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Administrationen er i kontakt med Københavns Kommune, som bidrager med timer til udviklingsplanen og under områdefornyelsen har øremærket 1 mio. kr. til udarbejdelse af en kvarterplan,
som udarbejdes parallelt med program- og visionsoplæg for udviklingsplanen.
Samtidig arbejder administrationen, i samarbejde med Folehavens afdelingsbestyrelse, på at revidere den fysiske helhedsplan for Folehaven. Den reviderede plan forventes indsendt til Landsbyggefonden (LBF) medio 2018. At udviklingsplanens program, kvarterplan og revidering af helhedsplanen udarbejdes samtidigt er en unik mulighed for at koordinere indsatser og skabe synergi i
udviklingen af Folehaven. Derfor vil administrationen også inddrage LBF i partnerskabet om udviklingsplanen.
En central del af arbejdet er at sikre inddragelse af beboerne i boligområdet i arbejdet med en udviklingsplan, så denne også afspejler beboernes ønsker og visioner. Der blev derfor blandt andet
afholdt et visionsseminar for afdelingens beboere og samarbejdspartnere den 12. juni 2017, hvor
der var ca. 90 deltagere, som her gav bud på de kvaliteter, de ønsker i deres kvarter i 2025.
Deltagerne pegede blandt andet på følgende overordnede temaer/visioner:
•
•
•
•

Bevaring af det grønne
Udvikling af aktivitets-, opholds- og mødesteder
Bedre forbindelser i, samt til og fra Folehaven
Mere diversitet i Folehavens boligudbud

Visionerne vil indgå i program- og visionsoplægget og revideringen af den fysiske helhedsplan.
Udviklingsplan – videre forløb
Udarbejdelsen af hele udviklingsplanen anslås at strække sig over 15-18 måneder og forventes
klar ultimo 2018 (program- og visionsoplæg i 2017 og selve udviklingsplanen i 2018). Planen vil
herefter have karakter af en strategisk master- /udviklingsplan for området, som kan bruges fremadrettet for at sikre en positiv udvikling af Folehaven.
Når programmet for udviklingsplanen ultimo 2017 er udarbejdet, vil administrationen være i stand
til at vurdere, om selve gennemførelsen af udviklingsplanen vil kræve, at 3B og Københavns
Kommune afsætter yderligere midler til rådgivning, en arkitektkonkurrence eller andet eksternt input til udarbejdelse af selve udviklingsplanen. Dette vil i så fald blive forelagt Byggeudvalget og
organisationsbestyrelsen til beslutning primo 2018, når behovet for kvarterets udvikling er afklaret
med lokale beboere og eksterne parter.
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Tidsplanen er opstillet i følgende skema:

Risici
Der vurderes ikke særlige risici forbundet med projektet, da de forskellige projekter, der skal koordineres i området alle er sikret en finansiering i de kommende år. På sigt kan der dog være den
risiko, at de involverede aktører (kommunen, LBF, boligorganisationerne og de lokale beboere)
ikke kan nå til enighed om projektet. Derfor skal der tidligt sikres en god dialog og en effektiv beboerinddragelse.

Økonomi
Til udarbejdelse af program- og visionsoplæg for udviklingsplanen skal afsættes 400.000 kr. fra
dispositionsfonden, fordelt på følgende:
Udarbejdelse af program- og visionsoplæg for udviklingsplan (inkl. brugerinddragelse) 120.000 kr.
3B timer (Byg / Boligsociale1 / Kommunikation)
250.000 kr.
Uforudsete udgifter
30.000 kr.
I alt
400.000 kr.
Administrationen har orienteret LBF om den forestående områdefornyelsesplan og der pågår en
drøftelse med LBF om deres deltagelse i partnerskabet for områdefornyelsen. De afsatte midler på
400.000 kr. indgår som en del af den fysiske helhedsplan. Såfremt helhedsplanen ikke realiseres,
skal midlerne finansieres af dispositionsfonden.
1

Hovedparten af 3B-timerne inden for det boligsociale område er sikret jf. bevilling godkendt af organisationsbestyrelsen den 22. oktober 2015 (Udvikling af boligområder og socialøkonomiske tiltag). Der kan dog
blive brug for timer til at dække den lokale sekretariatsleder for den boligsociale helhedsplan.
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Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte arbejdet
med program- og visionsoplæg for udviklingsplanen i samarbejde med Københavns Kommune.
Ultimo 2017
Program- og visionsoplæg præsenteres for afdelingen.
Primo 2018
Godkendelse af program- og visionsoplæg og igangsættelse af udviklingsplanen indstilles til Byggeudvalget og organisationsbestyrelsen, der skal træffe den endelig beslutning om den videre proces for Folehaven. Parallel stillingtagen hos de øvrige samarbejdsparter.
I forbindelse med udarbejdelse af selve udviklingsplanen vil både repræsentanter fra Byggeudvalget og afdelingen bliver inviteret til at deltage i en styregruppe.
Medio 2018
Den reviderede fysiske helhedsplan forventes forelagt til afstemning i afdelingen og efterfølgende
godkendelse i organisationsbestyrelsen.
Ultimo 2018
Den færdige udviklingsplan for Folehaven forventes præsenteret for afdelingen og efterfølgende
forelagt organisationsbestyrelsen til beslutning.
Organisationsbestyrelsen holdes løbende orienteret om arbejdet med udviklingsplanen.

Bilag
1. Kort over Folehavens udviklingsområde.

Protokolbemærkning
Byggeudvalget tog indstillingens pkt. 1 til efterretning og godkendte indstillingens pkt. 2 til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Bilag 1: Kort over Folehavens udviklingsplansområde.
Folehavens udviklingsplan udarbejdes i tæt samarbejde med Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning,
som i de kommende år gennemfører et områdefornyelsesprojekt. 3B og kommunen samarbejder om udviklingen
af afd. Folehaven og omegn.
Off. Institutioner
Elleparken (SAB)
Grønttorvet
Ny Ellebjerg St.

Vinhaven (3B )
ældreboliger
Private boliger
(villa, rækkehuse og
etagebyggeri)

Valby Idrætspark

Afd. Folehaven (3B)
Områdefornyelsen Folehaven (Københavns Kommune)

PUNKT 9
INDSTILLING - Folehaven - Økonomi i moderniseringssag (B)

Folehaven - Økonomi i moderniseringssag (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Forretningsudvalget den 29. august 2017
- 4. september 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til et tilskud til afdeling Folehaven i forbindelse med en
forsinket gennemførelse af byggesag med individuel kollektiv råderet.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der bevilliges et tilskud på 657.000 kr. fra dispositionsfonden til afdeling Folehaven i forbindelse med en forsinket byggesag med individuel kollektiv råderet.

Problemstilling
Afdeling 3032 Folehaven har gennem de seneste 12 år gennemført udskiftning af nedslidte køkkener og badeværelser via individuel kollektiv råderet. I den sammenhæng er køkkener og badeværelser også moderniseret ved genudlejninger, så de genudlejede boliger fremstår opdaterede og
moderniserede. Gennemførelsen af råderetssagerne varetages af 3B’s administration og igangsættes etapevis gennem godkendelser på det ordinære afdelingsmøde, hvor en pulje med et antal
køkkener og badeværelser godkendes pr. etape.
Folehaven er pt. i gang med etape 7 og besluttede på afdelingsmødet i september 2015 at igangsætte etape 8, da puljen i etape 7 kunne forventes ’opbrugt’ i slutningen af 2015. Sagen blev indmeldt til administrationen i januar 2016 og igangsat i maj 2016.
På grund af opstartstiden for en ny etape, lang sagsbehandlingstid i administrationen og usikkerhed om Københavns Kommunes ændrede praksis vedrørende afdelingernes egenfinansiering af
individuel kollektiv råderet er igangsætning af etape 8 imidlertid på nuværende tidspunkt blevet
forsinket, så etape 8 ikke kunne begynde, da etape 7 var ’opbrugt’.
Afdelingen har i 2016 – trods manglende muligheder for at finansiere projektet som individuel kollektiv råderet – valgt at modernisere køkkener og badeværelser i flyttelejligheder, da køkkenerne
og badeværelserne har været så nedslidte, at det har været nødvendigt. Moderniseringerne er i
stedet finansieret 100 pct. af afdelingens drift.
Afdelingsbestyrelsen vurderer, at forsinkelserne har bidraget til øgede udgifter og ønsker på den
baggrund, at dispositionsfonden afholder dele af de udgifter, som afdelingen har haft i 2016, og
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som ellers ville være dækket af den individuelle kollektive råderet. Baggrunden er blandt andet, at
det ellers vil medføre, at de øvrige beboere, som betaler for deres moderniseringer gennem individuel kollektiv råderet, samtidig bidrager til de nuværende moderniseringer over den fælles husleje.

Løsning
Det er administrationens vurdering, at det er beklageligt, at etape 8 er blevet forsinket – delvis på
grund af langsommelig og ukoordineret sagsbehandling i 3B.
Det er samtidig administrationens vurdering, at en langsommelig sagsbehandling ikke i sig selv er
’ansvarspådragende’, og at afdelingens ’tab’ derfor ikke vil blive dækket af 3B’s forsikring. Det er
endvidere administrationens vurdering, at såfremt de moderniserede køkkener og badeværelser
har været så nedslidte, at det har været nødvendigt at modernisere dem inden indflytning, er det
en vedligeholdelsesforpligtelse, som under alle omstændigheder påhviler afdelingen.
Afdelingens udgifter, som ville være dækket af den individuelle kollektive råderet, kan opgøres på
følgende måde:
Der er i boligafdelingens driftsbudget for 2016 henlagt midler til imødekommelse af Københavns
Kommunes henlæggelseskrav, som medfører, at afdelingen skal betale 25 pct. af udgifterne til
køkkenmoderniseringer og 50 pct. til badeværelsesmoderniseringer, hvor det tidligere var 100 pct.
betalt af den enkelte beboer gennem den individuelle kollektive råderet.
Da boligafdelingen har valgt at gennemføre køkken- og badeværelsesmoderniseringer i forbindelse med almindelig genudlejning finansieret 100 pct. over driftsbudgettet, mens der pågik afklaring
om igangsætning af etape 8, har det påvirket driftsbudgettet negativt.
Afdelingens ekstraomkostninger på henholdsvis 75 pct. af køkkenerne og 50 pct. af badeværelserne (som ellers ville være betalt af den enkelte beboer som råderet) svarer til 657.000 kr. for hele
2016.
Derudover har afdelingen brugt de henlæggelser på 395.000 kr., der var øremærket til nærværende moderniseringssag (og som ville være afholdt af afdelingen, hvis moderniseringssagen blev
gennemført efter Københavns Kommunes retningslinjer).
Afdelingsbestyrelsen har ønsket, at 3B yder et tilskud til boligafdelingen som kompensation for de
ekstra driftsudgifter afholdt i 2016 (657.000 kr.), og de henlæggelser (395.000 kr.), som er brugt
anvendt til moderniseringerne i 2016, og som ellers vil skulle være brugt til etape 8. Afdelingsbestyrelsen er af den opfattelse, at tilskuddet er berettiget, så driftsbudgettet ikke påvirkes af starttidspunktet for byggesagen.
Ud fra dette drøftede organisationsbestyrelsen sagen den 18. maj 2017 og ønskede på den baggrund en drøftelse med afdelingsbestyrelsen, hvorefter organisationsbestyrelsen ville tage stilling
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til sagen. På den baggrund blev sagen drøftet på et afdelingsbestyrelsesmøde den 15. august
2017, hvor medlemmer af organisationsbestyrelsen deltog. Organisationsbestyrelsens medlemmer
foreslog på mødet, at afdelingen i alt bevilliges et tilskud på 657.000 kr. dækkende det samlede
merforbrug på det ordinære driftsbudget. Der var i afdelingsbestyrelsen flertal for at sige ja til dette.
Status for etape 8
Etape 8 er pt. under opstart, men den skal godkendes på et afdelingsmøde, førend den kan igangsættes.
Afdelingsbestyrelsen har på et møde med administrationen i februar 2017 besluttet, at etape 8 ikke
skal indeholde badeværelsesmodernisering, hvorfor der udelukkende arbejdes videre med køkkenmoderniseringer samt altaninddækninger og trapper i en kommende etape 8.
Det er en forudsætning for gennemførelse af byggesagen (etape 8), at afdelingen har sparet deres
andel af henlæggelserne op senest ved afsluttende byggeregnskab. Der er i afdelingens 2017
budgettet afsat 225.000 kr. i henlæggelser, og der skal følgelig afsættes yderligere minimum
875.000 kr. i 2018 budgettet, for at sagen kan gennemføres. Afdelingsbestyrelsen har på den baggrund den 21. marts 2017 besluttet, at der i 2018 skal afsættes 1,1 mio. kr. til afdelingens dækning
af de nødvenedige henlæggelser.
Igangsætning af sagen har afventet afdelingsbestyrelsens tilbagemelding om afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde i foråret 2017 eller igangsætning via ordinært afdelingsmøde i september
2017. På mødet med afdelingsbestyrelsen den 15. august 2017 blev det meldt ud, at punktet skal
behandles på det ordinære afdelingsmøde den 14. september 2017, herunder godkendelse af
budgetforudsætninger.
På den baggrund forventes etape 8 at kunne igangsættes medio 2018.
Risici
Etape 8 bliver tidligst igangsat medio 2018. Afdelingen skal derfor i perioden frem til dette alene
udføre moderniseringer, som under alle omstændigheder vil skulle afholdes over driften, da der
ikke gives yderligere tilskud fra dispositionsfonden.

Økonomi
Afholdte driftsudgifter til modernisering af badeværelser og køkkener 1/1-2016 – 31/12-2016:
Badeværelser
Køkkener
Samlet

525.000 kr.
527.000 kr.
1.052.000 kr.

Heraf merforbrug på ordinært driftsbudget (hele 2016):
Samlet merforbrug på ordinært driftsbudget

657.000 kr.
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Heraf henlæggelser i driften iht. kommunalt henlæggelseskrav (2016):
Badeværelser (50 pct. af 525.000 kr. - afrundet)
Køkkener (25 pct. af 527.000 kr. - afrundet)
Samlede anvendte henlæggelser

263.000 kr.
132.000 kr.
395.000 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte bevillingen
af tilskuddet til afdelingen.
Beslutning om byggesagen forventes fremlagt på et afdelingsmøde den 14. september 2017.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 10
INDSTILLING - Remisevænget Nord - Finansiering af
udskiftning af indgangspartier og dørtelefonanlæg (B)

Remisevænget Nord - Finansiering af udskiftning
af indgangspartier og dørtelefonanlæg (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Byggeudvalgsmøde den 22. august 2017
- 11. september 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af udskiftning af indgangspartier og dørtelefonanlæg i afdeling Remisevænget Nord samt udgifter til byggesagshonorar.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Remisevænget Nords allerede afholdte udgifter på 810.000 kr. til udskiftning af
indgangspartier i dækkes af dispositionsfonden, hvis afdelingen vælger at udskifte indgangspartierne til en mere holdbar løsning.

2.

A) om afdeling Remisevænget Nords udgifter på 850.000 kr. til udskiftning af dørtelefonanlægget skal dækkes af dispositionsfonden, eller

c
C
3.

c
c
C

B) om afdeling Remisevænget Nords udgifter på 850.000 kr. til udskiftning af dørtelefonanlægget skal dækkes med 425.000 kr. fra dispositionsfonden og 425.000 kr. fra afdelingen.
(Byggeudvalgets indstilling jf. protokolbemærkning)
A) om afdeling Remisevænget Nords og Remisevænget Østs udgifter på i alt ca. 440.000
kr. til 3B’s projektledelse af den hidtidige udskiftning af indgangspartier og lejlighedsdøre
dækkes af dispositionsfonden, eller
B) om afdeling Remisevænget Nords og Remisevænget Østs udgifter på i alt ca. 440.000
kr. til 3B’s projektledelse af den hidtidige udskiftning af indgangspartier og lejlighedsdøre
dækkes af afdelingerne.
(Byggeudvalgets indstilling jf. protokolbemærkning)

Problemstilling
Primo 2015 besluttede Remisevænget Nord og Remisevænget Øst at udskifte samtlige lejlighedsdøre til sikkerhedsdøre i to sammenhængende projekter. Samtidig besluttede Remisevænget Nord
at udskifte indgangspartier og dørtelefonanlæg.
Bolind vandt de to entrepriser på udskiftning af lejlighedsdøre samt entreprisen med udskiftning af
indgangspartier. JD Electric Aps vandt entreprisen på udskiftning af dørtelefonanlægget. Den samlede byggesum, inkl. rådgiverhonorar, var på 13,1 mio. kr.
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Byggeprojektet blev igangsat af den daværende driftschef i samarbejde med en ekstern rådgiver.
I sommeren 2016 overtog byggeafdelingen projektledelsen af byggeprojektet. Projekterne var på
det tidspunkt ramt af en række udfordringer med fejl og mangler samt forsinkelser.
Lejlighedsdørene er i det væsentlige færdiggjort med mindre udestående fejl og mangler.
Indgangspartierne er færdiggjort, men kvaliteten har vist sig at være ringe med mange funktionelle
svigt til følge. Dørene ”sætter” sig hyppigt, så de binder og medfører dagligt driftsopgaver med opretning af dørene.
Dørtelefonanlægget er ligeledes afsluttet, men det har vist sig, at anlægget, foruden en række tekniske fejl og mangler, er alt for avanceret at betjene for både beboerne, besøgende, 3B’s drift med
flere. Dette har blandt andet resulteret i, at hjemmehjælpen, familier og besøgende ikke kan kontakte beboerne over dørtelefonanlægget.
Der er således nu behov for at udskifte indgangspartierne til en højere kvalitet og at udskifte dørtelefonanlægget til et anlæg, som er lettere at betjene. Det skal afklares, hvordan udgifterne hertil
skal afholdes.
Det skal ligeledes afklares, hvem der skal afholde udgifterne til byggeafdelingens projektledelse
(byggesagshonorar), da det ikke var indregnet i de oprindelige budgetter.

Løsning
Det har vist sig vanskeligt at stille Bolind og JD Electric Aps til ansvar for de opståede fejl og mangler samt den manglende funktionalitet. Dels på grund af mangler i de kontrakter, som blev indgået
ved projektets start, dels fordi firmaerne har leveret de produkter, som afdelingerne har indgået
aftaler om.
Administrationen har været i forhandlinger med Bolind om opretning af fejl og mangler samt dækning af ekstraomkostninger i sagen. Der er indgået forlig med Bolind, hvor 3B ikke skal betale for
blandt andet ekstraarbejde og rådgivertimer. Bolind kan dog ikke holdes ansvarlig for udskiftning af
indgangspartierne til en mere holdbar kvalitet, da de har leveret i overensstemmelser med tidligere
aftaler.
JD Electric Aps blev den 11. februar 2017 erklæret konkurs, hvorpå de etablerede sig som JD
Electric A/S. Samtlige opgaver blev overflyttet fra konkursboet til JD Electric A/S herunder også fejl
og mangler samt garantier.
Indgangspartierne
Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at udskifte indgangspartierne til en mere holdbar
kvalitet inden for en kortere årrække (2-5 år). På den baggrund anbefaler administrationen, at der
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igangsættes en ny byggesag med udskiftning af de nuværende indgangspartier allerede nu, så de
løbende driftsmæssige problemer elimineres.
Det er administrationens vurdering, at afdelingen i denne sag ikke har haft mulighed for at gennemskue, at det valgte produkt var af for ringe kvalitet. Det foreslås derfor, at udskiftningen finansieres, ved at dispositionsfonden dækker de allerede afholdte udgifter til indgangspartierne samt
3B’s honorar for projektledelse.
Afdelingen skal således selv afholde udgiften til at få gennemført en ny byggesag ved at afholde
udgifterne til nye indgangspartier af en højere kvalitet. Det betyder reelt, at afdelingen skal dække
merprisen ved etablering af indgangspartier af en højere kvalitet end de eksisterende (samt byggesagshonorar herfor).
Dørtelefonanlæg
Det er ligeledes administrationens anbefaling, at dørtelefonanlægget udskiftes til en mere simpel
model.
I dette tilfælde har afdelingen også haft vanskeligt ved at forudse de vanskeligheder, som opstod
med valget af det avancerede dørtelefonanlæg. Det foreslås derfor, at dispositionsfonden dækker
udgifterne hertil.
Byggesagshonorar
Alle fire entrepriser blev i sin tid igangsat af driften, og der blev derfor ikke indregnet byggesagshonorar i de budgetter, som blev forelagt afdelingerne.
Efterfølgende var byggeafdelingen nødt til at overtage og færdiggøre sagerne. Det har krævet
betydelige ressourcer i byggeafdelingen (ca. 440 timer).
Det foreslås på den baggrund, at der opkræves sædvanligt byggesagshonorar i sagerne (kr.):

Lejlighedsdøre (Øst)
Lejlighedsdøre (Nord)
Indgangspartier (Nord)
Dørtelefonanlæg (Nord)
I alt

Anskaffelsessum
6.000.000 kr.
3.000.000 kr.
1.000.000 kr.
3.100.000 kr.
13.100.000 kr.

Byggesagshonorar
100.000 kr.
100.000 kr.
140.000 kr.
100.000 kr.
440.000 kr.

Det foreslås, at dispositionsfonden dækker afdelingernes udgifter til byggesagshonoraret i de fire
gennemførte sager samt byggesagshonoraret ved udskiftning af dørtelefonanlægget, mens byggesagshonorar for udskiftning af indgangspartierne i Remisevænget Nord dækkes af afdelingen
som en del af merprisen for en løsning af højere kvalitet.
3

Økonomi
Indgangspartier:
De oprindelige udgifter til indgangspartier (levering, montering, tilretning etc.) udgør ca. 810.000 kr.
(inkl. moms), som foreslås dækket af dispositionsfonden. Byggeudvalget anbefaler denne løsning.
Nye indgangspartier af en bedre kvalitet forventes at koste ca. 3 mio. kr. inkl. byggesagsstyring,
projekt-og entrepriseforsikring mv.
Dørtelefonanlæg:
Udgifterne til udskiftning af dørtelefonanlægget til et mere simpelt anlæg forventes at udgøre
850.000 kr., som foreslås afholdt af dispositionsfonden:
Meromkostninger til etablering af nyt dørtelefonanlæg
Byggesagshonorar
Uforudsete udgifter
I alt

750.000 kr.
25.000 kr.
75.000 kr.
850.000 kr.

Byggeudvalget anbefaler at udgiften til det nye dørtelefonanlæg deles 50/50 mellem dispositionsfonden og afdelingen. Byggeudvalget begrunder dette med, at udvalget mener at afdelingen selv
bærer en del af ansvaret for valget af dørtelefonanlæg.
Efter Byggeudvalgets behandling af sagen har administrationen opjusteret udgifterne til udskiftning
af dørtelefonanlægget fra 750.000 kr. til 850.000 kr. da bygherreomkostningerne ikke i første omgang var medtaget (da sagen oprindeligt var en sag håndteret i 3B’s driftsenhed).
Byggesagshonorar:
Byggesagshonorar for de allerede gennemførte byggesager udgør 440.000 kr., som administrationen foreslår dækket af dispositionsfonden.
Byggeudvalget anbefaler ikke denne løsning. Byggeudvalget begrunder dette med, at såfremt
byggesagen var kørt retmæssigt igennem Byggeafdelingen, var dette en udgift som afdelingen alt
andet lige ville have haft. Dermed er det ikke Byggeudvalgets holdning, at afdelingen har lidt tab.
Det forbrugte honorar skal følgelig faktureres til afdelingerne.
Alternativt, skal byggesagshonoraret ikke opkræves, men afholdes af selskabet og dermed arbejdskapitalen.

Videre proces
Afdelingsbestyrelserne vil blive orienteret om organisationsbestyrelsens beslutninger. Herefter vil
udskiftningen af indgangspartierne og dørtelefonanlæggene blive fremlagt til beslutning på et
kommende afdelingsmøde. Herefter vil de to udskiftningsprojekter kunne blive igangsat.
4

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget besluttede, at alle tre beslutningspunkter skal behandles i organisationsbestyrelsen. Byggeudvalgets anbefaling er følgende:
Pkt. 1: Byggeudvalget anbefaler godkendelse af indstillingens pkt. 1.
Pkt. 2: Byggeudvalget anbefaler at udgiften til det nye dørtelefonanlæg deles 50/50 mellem dispositionsfonden og afdelingen. Byggeudvalget begrunder dette med, at de mener at afdelingen selv
bærer en del af ansvaret for valget af dørtelefonanlæg.
Pkt. 3: Byggeudvalget anbefaler ikke godkendelse af indstillingens pkt. 3. Byggeudvalget begrunder dette med, at såfremt byggesagen var kørt retmæssigt igennem Byggeafdelingen, var dette en
udgift som afdelingen alt andet lige ville have haft. Dermed er det ikke Byggeudvalgets holdning, at
afdelingen har lidt tab. Det forbrugte honorar skal følgelig faktureres til afdelingerne.
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PUNKT 11
INDSTILLING - Remisevænget Øst - Godkendelse af afvist
afdelingsregnskab (B)

Remisevænget Øst - Godkendelse af afvist afdelingsregnskab (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Afdelingsudvalget den 31. august 2017
- 4. september 2017 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til om afdeling Remisevænget Østs årsregnskab for
2016 skal godkendes, på trods af at afdelingsbestyrelsen i afdelingen har afvist at godkende regnskabet.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at årsregnskabet for 2016 i afdeling 3039 Remisevænget Øst godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling
Afdelingsbestyrelsen for afdeling 3039 Remisevænget Øst har enstemmigt valgt at afvise afdelingens årsregnskab for 2016. Afdelingsbestyrelsens begrundelse for at afvise regnskabet er, at de
har oplevet skiftende driftschefer og at mange aktiviteter er blevet udskudt af denne grund. Samtidig er de utilfredse med samdriften.

Løsning
Administrationen har på budgetformødet den 16. maj 2017 modtaget den enstemmige afdelingsbestyrelses ønske om ikke at godkende årsregnskabet for 2016 ud fra ovennævnte begrundelse.
Afdelingsbestyrelsen står fast på, at den ikke vil godkende regnskabet, men ønsker at regnskabet i
stedet godkendes af 3B’s organisationsbestyrelse samt Københavns Kommune.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i selv økonomiske konsekvenser.
Afdelingens regnskab for 2016 viser et overskud på 1,8 mio. kr. Overskuddet skyldes delvist Københavns Kommunes manglende godkendelse af en budgetteret renoveringssag samt færre udgifter til ejendomsskat og løn end budgetteret.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil regnskabet blive sendt til Københavns
Kommune til endelig godkendelse.
1

Bilag
1. Årsregnskab 2016 for afdeling Remisevænget Øst.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2

Almene boligorganisationer

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

2016
01-01-2016
31-12-2016

Regnskab for afdeling
Boligorganisation

Afdeling

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410

LBF's afdelingsnr. 33901

Kommunenr.

Navn
Boligforeningen 3B

Navn
3039, Remisevænget Øst

Navn
Københavns Kommune

Adresse
Havneholmen 21
1561 København V

Adresse
Hjulmagerstien 2-24
Lygtemagerstien 1-19, 2-24
Stolemagerstien 1-19, 2-24
2300 København S

Adresse
Rådhuset
1599 København V

Telefon
70 20 76 00

Telefon
32 59 59 00

Telefon
33 66 33 66

101

E-postadr.
3B@3B.dk
CVR-nr. 31394414

Matrikel Nr.

Lejemål:

1349 m.fl. Sundbyvester

BBR-ejendomsnr.

Bruttoetage-areal
i alt m²

Antal lejemål

Boliger fordelt på antal rum
1 rum
2 rum
3 rum
4 rum
5 rum
6 rum
Bofællesskaber
Supplementsrum/Hybler
Boligoplysninger i alt

3.532,20
11.390,84
31.641,32
8.943,60
937,60
56.445,56

87
226
348
87
8
756

Heraf Familieboliger
Heraf Ældreboliger
Heraf Ungdomsboliger
Heraf Bofællesskaber
Heraf Medejerboliger
Heraf Supplementsrum/Hybler
Boligoplysninger i alt

56.161,36
284,20
56.445,56

749
7
756

569,97
1.470,00
-

6
2

Øvrige lejemål:
Erhvervslejemål
Institutioner
Plejehjem
Servicearealer
Garager/Carporte/P-pladser/Antennepladser
Kældre/loftrum
Diverse afdelingslokaler
Øvrige lejemål i alt
Lejeoplysninger i alt

21-03-2017

á lejemåls-enhed

1
1
1
1
1
1

124029
Antal lejemålsenheder

749,0
7,0
756,0

1 pr. påbeg. 60 m²
1 pr. påbeg. 60 m²

10,0
25,0

1/5
1/5

38,6
-

30,43

193
11

2.070,40

212

73,6

58.515,96

968

829,6

Side 1

Boligforeningen 3B
Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Støtteart:

Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m²

Opført/overtaget med støtte efter
boligbyggeriloven, ældreboligloven
eller almenboligloven
Opført/overtaget med støtte efter
byfornyelsesloven
Opført og overtaget uden støtte
Byggeart:
Boliger i etagebyggeri
Boliger i tæt/lavt byggeri
Diverse afdelingslokaler:
Carport Internt
Trappe/elevatorskakt
Værksted
Diverse afdelingslokaler i alt
Erhverv:
Ejendomskontor
Erhverv
Inspektørkontor
Mandskabsrum
Erhverv i alt

968

58.515,96

756

56.445,56

9
1
1
11

0,00
30,43
0,00
30,43

1
2
1
2
6

119,00
143,40
165,25
142,32
569,97

Tilsagnsdato for
offentlig støtte

1. januar 1965

Beboerfaciliteter og installationer
Bad
Beboerhus
Komfur
Køle-/fryseskab
Køleskabe
Lejemålstype

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vaskeri
Vaskeinstallation, fælles

Ja

Forbrugsmåling
Vandmåling, kollektiv
Varmemåling, individuel
El-måling, individuel

Ja
Ja
Ja

Varmeforsyning
Fjernvarme

Ja

Lejeoplysninger for boligen
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet
Lejeforhøjelse:
Dato for forhøjelse
Forhøjelse pr. m² i kr.
Forhøjelse pr. m² i %
Forhøjelse i alt på årsbasis

21-03-2017

Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom

671,02
01-01-2016
14,77
2,25
833.460

Side 2

Boligforeningen 3B
Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Resultatopgørelse
For perioden 01.01.2016 - 31.12.2016
Konto Note Specifikation

Resultatopgørelse
2016

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

5.284.472

3.953

3.952

6.015.707
2.709.057
19.908
1.322.380
1.047.494

6.393
2.709
20
1.462
1.087

6.438
2.592
20
1.355
1.085

714.569
222.253
936.821

910
215
1.125

869
215
1.084

3.416.286
457.895
3.874.181

3.413
459
3.872

3.417
466
3.883

15.925.549

16.668

16.458

5.129.685
168.958

5.517
170

5.155
131

12.888.154
-12.888.154
0

10.779
-10.779
0

14.035
-14.035
0

288.415
-12.180
-276.235
0

500
0
-500
0

485
0
-485
0

902.883
0
339.818
1.242.701

903
10
381
1.293

710
10
430
1.149

874.386

746

746

7.415.729

7.727

7.182

Udgifter
Ordinære udgifter
105.9

1

Nettokapitaludgifter
Offentlige og andre faste udgifter

106
107
108
109
110
111

2
3
4

5
112
6

113.9

Ejendomsskatter
Vandafgift
Kloakbidrag, vejafgift mv.
Renovation
Forsikringer
Afdelingens energiforbrug:
1 El, gas og varme til fællesarealer
2 Målerpasning m.v.
Bidrag til boligorganisationen:
1 Administrationsbidrag
2 Dispositionsfond

Offentlige og andre faste udgifter i alt
Variable udgifter

114
115
116

7
8
9

117

118

119

Renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:
1 Afholdte udgifter
2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
Istandsættelse ved fraflytning m.v.:
1 Afholdte udgifter
1 NI beløb
2 Heraf dækkes af henlæggelser

10

11

119.9

21-03-2017

Særlige aktiviteter:
1 Drift af fællesvaskeri
2 Andel af fællesaktiviteters drift
3 Drift af møde og selskabslokaler

Diverse udgifter
Variable udgifter i alt

Side 3

Boligforeningen 3B
Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Resultatopgørelse
For perioden 01.01.2016 - 31.12.2016
Konto Note Specifikation

Resultatopgørelse
2016

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

Henlæggelser
120
121
123.1

12
13

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning
Tab ved fraflytninger

10.130.000
350.000
200.000

10.130
350
200

11.008
350
150

124.8

Henlæggelser i alt

10.680.000

10.680

11.508

124.9

Samlede ordinære udgifter i alt

39.305.750

39.028

39.099

1.914.303
1.764.726
185.562
-2.121.587
1.743.004

1.889
1.952
186
0
4.026

1.931
1.865
180
0
3.976

372.954

27

1.511

6.470.134
2.003.968
546.067
-1.023.996
0
-7.996.172
0

6.559
2.885
556
-992
-3.645
0
5.364

6.588
2.847
583
-997
-3.645
0
5.377

12.786
-12.786
0

35
-35
0

30
-30
0

281.723
-50.116
-231.606
0
0

479
-40
-264
-175
0

543
-42
-265
-236
0

2.341
-2.341
188.416
188.416

0
0
0
0

0
0
0
0

9.656.862

2.816

2.425

43.095

0

0

-22.293
1.920.329

0
1.418

0
1.418

Ekstraordinære udgifter
125

126

Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.
1 Afdrag
2 Renter
3 Bidrag
4 Besparelse omprioritering

14

127

Afskrivning på forbedringsarbejder
Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering
1 Afdrag
2 Renter
3 Bidrag
4 Ydelsesstøtte fra LBF
5 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden
6 Besparelse omprioritering

129

Tab ved lejeledighed
1 Afholdte udgifter
2 Dækket af henlæggelser

130

Tab ved fraflytninger
1 Afholdte udgifter (netto)
2 Indgået på tidligere afskrevne fordringer
3 Dækket af henlæggelser
4 Dækket af dispositionsfonden

131

Andre renter
1 Renter af gæld til boligorganisationen
2 Overført byggeregnskab
3 Diverse renter

132

15

Ydelse vedr. driftsstøtte

134

16

Korrektion vedr. tidligere år

17

Godtgørelse til fraflyttede lejere
1 Overført til afvikling ved huslejeforhøjelse
Boligsociale projekter, sociale viceværter m.v.

135
136
137

Ekstraordinære udgifter i alt

13.902.367

13.651

14.707

139

Udgifter i alt

53.208.118

52.680

53.807
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Resultatopgørelse
For perioden 01.01.2016 - 31.12.2016
Konto Note Specifikation

Resultatopgørelse
2016

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

1.342.680
448.036
1.790.716

0
0
0

0
0
0

54.998.834

52.680

53.807

45.110.410
179.180
410.472
1.704.132
222.955
13.536
-717.444
46.923.241

45.278
0
370
1.704
212
8
-717
46.853

45.130
143
370
1.704
262
12
-717
46.904

78.554

330

138

10.000
642.448
21.000
8.736
130.340
0
812.524

0
725
4
3
100
0
832

0
725
8
0
100
1.624
2.457

47.814.319

48.015

49.499

Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte
Korrektioner vedr. tidligere år

7.173.133
11.382

4.664
0

4.308
0

208

Ekstraordinære indtægter i alt

7.184.515

4.664

4.308

209

Indtægter i alt

54.998.834

52.680

53.807

Overskud i 2016
140
140

Overskud anvendt til underfinansiering
Overskud overført til resultatkonto

150

Udgifter og evt. overskud i alt
Indtægter
Ordinære indtægter

201

202

18

19

203
10
10
10

203.9

Boligafgifter og leje:
1 Almene familieboliger
2 Almene ungdomsboliger
4 Erhverv
5 Institutioner
7 Garage/p-plads
8 Lejeforhøjelse forbedring
9 Merleje

Renter
Andre ordinære indtægter:
1 Tilskud fra boligorganisationen
2 Drift af fællesvaskeri
3 Andel af fællesfaciliteters drift
3 Indtægt parkering
4 Drift af møde- og selskabslokaler
6 Overført fra opsamlet resultat

Ordinære indtægter i alt
Ekstraordinære indtægter

204
206

20
21

21-03-2017
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Balance
Pr. 31.12.2016
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2016

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
301

22

302
302.9
303

Ejendommens anskaffelsessum
1 Kontantværdi pr. 01.10.2015
873.000.000
2 Heraf grundværdi
160.836.000
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld
Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering

23
24
25
26

Forbedringsarbejder
1 Forbedringsarbejder m.v.
2 Bygningsrenovering m.v.
3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål
4 Igangværende arbejder

27
28
29

Andre anlægsaktiver:
1 Driftstabslån
2 Særstøttelån
3 Andre driftsstøttelån

304

304.9

Anlægsaktiver i alt

95.512.927

95.513

2.454.940
97.967.867

2.422
97.935

77.050.856
182.467.026
88.394
2.222.436
261.828.711

84.232
185.000
80
2.216
271.528

711.896
9.207.000
50.763.857
60.682.753

712
9.207
68.144
78.063

420.479.331

447.527

243.128
175.404
4.863.181
592.247
0
150.266
885.363
6.909.588

119
146
5.022
613
3
139
1.007
7.049

24.553
71.910
4.831.984
4.928.446

14
110
5.715
5.838

11.838.035

12.887

432.317.366

460.413

Omsætningsaktiver
305
30
31
32
33
34

307

Tilgodehavender:
1 Leje incl. varme
2 Beboerindskud
3 Uafsluttede forbrugsregnskaber
4 Fraflytninger, heraf til inkasso
5 Afsluttede forbrugsregnskaber
6 Andre debitorer
7 Forudbetalte udgifter

Likvide beholdninger
1 Kassebeholdning
2 Bankbeholdning
3 Tilgodehavende hos boligorganisationen

309.9

Omsætningsaktiver i alt

310

Aktiver i alt

21-03-2017

12.817
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Balance
Pr. 31.12.2016
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2016

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Passiver
Henlæggelser
401
402
405
406

35
36
37
38

406.9
407

39

407.9

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)
Tab ved fraflytninger
Andre henlæggelser

12.852.300
993.956
339.595
10.652.533

15.610
920
384
9.827

Henlæggelser i alt

24.838.383

26.742

2.920.833

2.473

27.759.216

29.215

635.466
13.315.814
8.486.218
22.437.497

673
14.163
8.864
23.701

Opsamlet resultat
Henlæggelser inklusiv opsamlet resultat
Langfristet gæld
Finansiering af anskaffelsessum

408

Oprindelig prioritetsgæld:
1 Realkredit Danmark
2 Nykredit
3 BRFkredit

409
410
411

Beboerindskud
Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede
Afskrivningskonto for ejendommen

3.285.400
7.687.600
64.557.369

3.285
7.688
63.261

412.9

Finansiering af anskaffelsessum

97.967.867

97.935

64.615.183
160.278.543
224.893.726

65.527
166.749
232.275

1.330.378
72.800
1.403.178

1.232
73
1.305

711.896
9.207.000
50.763.857
60.682.753

712
9.207
68.144
78.063

413
40
41
414

Andre beboerindskud:
1 Forhøjet indskud ved genudlejning
2 Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud

415

416

Andre lån:
1 Forbedringsarbejder m.v.
2 Bygningsrenovering m.v.

42
43
44

Driftsstøttelån:
1 Driftstabslån
2 Særstøttelån
3 Andre driftsstøttelån

45

Anden langfristet gæld

6.647.930

6.598

Langfristet gæld i alt

391.595.454

416.177

417

21-03-2017
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Balance
Pr. 31.12.2016
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2016

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Kortfristet gæld
419
421
422
423
425

46
47
48

49

Uafsluttede forbrugsregnskaber
Skyldige omkostninger
Mellemregning med fraflyttere
Deposita og forudbetalt leje m.v.
Anden kortfristet gæld:
1 Merleje
2 Afsluttede forbrugsregnskaber
3 Tilskud energibesparelser

426

Kortfristet gæld i alt

430

Passiver i alt
50

21-03-2017

6.254.914
4.077.689
2.486
1.548.217

6.531
6.201
8
1.431

717.444
34.613
327.333
1.079.390

717
47
86
850

12.962.696

15.021

432.317.366

460.413

Eventualforpligtelser

Side 8

Boligforeningen 3B
Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Faste noter til resultatopgørelsen
Konto
Note Specifikation

101

1

101.1
101.2
101.3
101.4
105.1
105.2

101.1
101.2
101.3
104.3

109

110

21-03-2017

2

3

4

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

Nettokapitaludgifter
Prioritetsafdrag
Prioritetsrenter
Prioritetsbidrag
Besparelse omprioritering
Ydelser afviklede nominallån - egen del
Ydelser afviklede nominallån - LBF

1.039.147
217.549
83.697
1.331.476
1.127.121
1.127.121

1.039
218
84
0
1.127
1.127

1.053
201
84
0
1.127
1.127

Nettokapitaludgifter Nominellån i alt

4.926.111

3.595

3.592

Prioritetsafdrag Indeks
Prioritetsrenter Indeks
Prioritetsbidrag Indeks
- Ydelsesstøtte

256.833
164.678
13.609
-76.759

257
165
14
-77

258
159
13
-70

Nettokapitaludgifter Indekslån i alt

358.361

359

360

5.284.472

3.953

3.952

Forbrugsafgift

2.709.057

2.709

2.592

Vandafgift i alt

2.709.057

2.709

2.592

Offentlig
Container

1.265.150
57.230

1.432
30

1.290
65

Renovation i alt

1.322.380

1.462

1.355

Husejerforsikring
Erhvervsforsikring
Motorforsikring
Glasforsikring

950.354
957
28.715
67.468

971
1
46
69

988
1
26
70

Forsikringer i alt

1.047.494

1.087

1.085

Nettokapitaludgifter i alt
107

Resultatopgørelse
2016

Vandafgift

Renovation

Forsikringer
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Resultatopgørelse
2016

Faste noter til resultatopgørelsen
Konto
Note Specifikation

111.3

112.1

5

6

Målerpasning - varme
Fremmed måleraflæsning

138.380
83.873

130
85

130
86

Målerpasning i alt

222.253

215

215

3.948

3.239.729

3.240

3.244

105
80

80.220
60.480
30.996
171.696

80
60
31
172

80
60
31
172

2.661
0
2.200
4.861

2
0
0
2

1
0
0
1

3.416.286

3.413

3.417

Løn mm - Ejendomsfunktionær
Regulering feriepengeforpligtelse
Lokalt driftsbidrag
Trapperenholdelse
Anden renholdelse

3.523.464
357.140
776.506
309.665
162.910

4.034
14
769
550
150

3.829
0
781
350
195

Renholdelse i alt

5.129.685

5.517

5.155

Terræn
Bygning, Klimaskærm
Bygning, Bolig-Erhvervsenhed
Bygning, Tekniske installationer
Materiel

0
39.435
123.193
6.330
0

25
95
50
0
0

20
65
30
0
16

Almindelig vedligeholdelse i alt

168.958

170

131

Administrationsbidrag

Sats pr. enhed

Varmeregnskabsbidrag
Vaskeriregnskab
Isyn
Obligatoriske tillægsydelser i alt
Administrationsbidrag aktive suppleanter
Adm. bidrag studiekontrol
Gebyr ulovlig fremleje
Valgfrie tillægsydelser i alt
Administrationsbidrag i alt
7

114.1
114.1
114.1
114.2
114.5

115
115.1
115.2
115.3
115.5
115.6

21-03-2017

8

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

Målerpasning

Administrationsbidrag, boliger

114

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Renholdelse

Almindelig vedligeholdelse

Side 10
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Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

1.045.631
964.302
4.831.834
499.165
5.224.824
322.398
12.888.154

1.038
1.055
4.102
494
3.920
170
10.779

780
1.870
5.510
375
5.330
170
14.035

-12.888.154

-10.779

-14.035

0

0

0

238.770
262.454
129.584
8.875
34.351
233.999
-5.150
0
902.883
-642.448
260.435

340
303
97
11
10
145
-4
0
903
-725
178

240
286
90
10
5
75
-1
5
710
-725
-15

0
-21.000
-21.000

10
-4
6

10
-8
2

98.948
39.084
4.116
0
193.679
3.991
339.818
-130.340

100
44
7
10
210
10
381
-100

100
43
5
5
270
7
430
-100

Møde-/selskabslokale i alt

209.478

281

330

Særlige aktiviteter i alt (nettoudgift)

448.913

464

316

Faste noter til resultatopgørelsen
Konto
Note Specifikation

116

9

Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser

116.1
116.2
116.3
116.4
116.5
116.6

Terræn
Bygning, Klimaskærm
Bygning, Bolig-Erhvervsenhed
Bygning, Fælles, indvendig
Bygning, Tekniske installationer
Materiel
Konto 116.1-6 i alt

116.9

Dækket af tidligere henlæggelser
Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt

118

118.1
118.1
118.1
118.1
118.1
118.1
118.1
118.1
203.2

118.2
203.3

118.3
118.3
118.3
118.3
118.3
118.3
203.4

21-03-2017

10

Resultatopgørelse
2016

Særlige aktiviteter
Fællesvaskeri:
Rengøring mm.
Elektricitet
Vandforbrug
Telefon/data
Vedligeholdelse lokaler o.l.
Vaskemidler mm.
Vaskekort
Diverse
Udgift fra fællesvaskeri
Indtægt fra fællesvaskeri
Fællesvaskeri i alt
Fællesfaciliteter:
Drift af beboerhotel
Indtægt fællesfaciliteter
Fællesfaciliteter i alt
Møde-/selskabslokale:
Rengøring mm.
Elektricitet
Vandforbrug
Telefon/tv
Vedligehold/fornyelse
Diverse
Udgift fra møde-/selskabslokale
Indtægt fra møde-/selskabslokale

Side 11

Boligforeningen 3B
Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Faste noter til resultatopgørelsen
Konto
Note Specifikation

119

11

Resultatopgørelse
2016

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

94.387

94

96

Diverse udgifter

119.1

Kontingent til BL

119.2

Afdelingsbestyrelsens udgifter:
Afdelingsmøder
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb
Beboerarrangementer
Beboerblad og andre trykkeriudgifter
Bestyrelsesmøder og repræsentation
Fællesbestyrelsen
Telefon-/avistilskud formand
Telefon beboerforening
Kontorhold, maskiner - afd. best.
Leje/varme kontor, afd. best.
IT-omkostninger
Kursus
Diverse udgifter afd. best.
Aktivitetspulje
Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt

735
21.640
84.714
894
1.629
2.157
1.000
2.246
4.056
0
25.944
20.515
-2.355
16.412
179.585

3
38
140
0
0
25
1
0
0
0
0
21
0
16
243

5
30
83
4
0
25
1
3
2
7
5
21
0
16
201

119.3

Ejendomskontor:
Leje/varme ejendomskontor Hjul. 8
El og vand - ejendomskontor
Kontorhold og maskiner - ejd. kontor
Leje/varme ejendomskontor
Rengøring firma, mandskabsrum
Vedligeholdelse/indretning ejd. kontor
EDB omkostninger, ejd. kontor
IT support
Telefon ejendomskontor
Diverse, ejendomskontor
Leje garager, ejendomskontor
Leje/varme mandskabsrum
Leje/varme kontor serviceteam
Rengøring firma, ejd. kontor
Ejendomskontor udgifter i alt

0
6.151
21.831
59.211
45.083
178.596
10.853
79.461
11.855
29.061
19.347
35.156
0
2.375
498.979

89
11
20
0
30
10
20
56
20
20
0
0
6
40
322

0
8
15
43
44
6
17
73
4
21
0
58
0
0
288

Diverse:
Juridisk assistance
Diverse
Diverse i alt

94.846
6.588
101.434

76
10
86

150
10
160

Diverse udgifter i alt

874.386

746

746

Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser
Kr. 173,12 pr. m²

10.130.000

10.130

11.008

Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt

10.130.000

10.130

11.008

119.6

119.6

120
120.0

21-03-2017

12

Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser
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Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Faste noter til resultatopgørelsen
Konto
Note Specifikation

121

13

121.0

126

132

134

136

14

15

16

17

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning
Kr. 6,20 pr. m²

350.000

350

350

Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning i alt

350.000

350

350

Afskrivning altaninddækning
Afskrivning altaner Urban 2
Afskrivning køkken
Afskrivning isolering af tagrum
Afskrivning badeværelser
Afskr. fraflytters godtgjorte forbedring

0
351.618
0
0
7.800
13.536

0
0
20
0
0
8

236
35
20
1.200
8
12

Afskrivning på forbedringsarbejder i alt

372.954

27

1.511

Driftsstøttelån, hjemfald realkredit
Driftsstøttelån, hjemfald realkredit
Driftsstøttelån i alt

2.491.739
37.248
2.528.986

2.779
37
2.816

2.388
37
2.425

Henlagt omprioriteringssag/helhedsplan

7.127.876

0

0

Ydelse vedr. driftsstøtte i alt

9.656.862

2.816

2.425

Korrektion vedr. El/vand/gas
Korrektion vedr. - personaleudgifter

41.208
1.887

0
0

0
0

Korrektioner vedr. tidligere år i alt

43.095

0

0

50.000

50

50

Andel af boligsocialt projekt
Andel boligsocialt projekt

1.870.329

1.368

1.368

Boligsociale projekter, sociale viceværter m.v. i alt

1.920.329

1.418

1.418

Afskrivning på forbedringsarbejder

Ydelse vedr. driftsstøtte

Korrektioner vedr. tidligere år

Boligsociale projekter, sociale viceværter m.v.
Afdelingens bidrag
Tilskud til aktiviteter, børn og unge

21-03-2017

Resultatopgørelse
2016
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Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

37.691.584

37.875

37.709

1.530.420
394.548
7.800
4.976.220
509.838
45.110.410

1.530
395
0
4.976
502
45.278

1.530
395
8
4.976
513
45.130

179.180

0

143

Erhverv, markedsleje

103.236

103

103

Antennepositioner
Ejendomskontor
Lokalinspektørkontor
Mandskabsrum m.v.
Erhverv i alt

30.000
79.836
101.904
95.496
410.472

30
80
102
55
370

30
80
102
55
370

1.704.132

1.704

1.704

222.955

212

262

13.536

8

12

-717.444

-717

-717

46.923.241

46.853

46.904

Faste noter til resultatopgørelsen
Konto
Note Specifikation

201

18

Resultatopgørelse
2016

Boligafgifter og leje
Beboelse:
Almene familieboliger:
Antal lejemål 749
Leje pr. m²/år. 671,13 kr.
Forbedrings lejeforhøjelse - altaner
Forbedrings lejeforhøjelse - Køkkener
Forbedrings lejeforhøjelse - badevær.
Leje helhedsplan
Hjemfald
Beboelse i alt
Almene ungdomsboliger:
Antal lejemål 7
Leje pr. m²/år. 630,47 kr.
Erhverv:

Institutioner:
Antal lejemål 2
Leje pr. m²/år. 1.159,27 kr.
Garage/p-plads
Særlig forbedringsforhøjelse
Merleje
Boligafgifter og leje i alt

21-03-2017
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Faste noter til resultatopgørelsen
Konto
Note Specifikation

202

204

206

19

20

21

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

Renter
Mellemregning boligorganisationen
Forbedringsarbejder

73.844
4.710

330
0

138
0

Renter i alt

78.554

330

138

Driftstilskud/støtte huslejesikring LBF
Tilskud LBF boligsociale aktiviteter
Driftstilskud/støtte hjemfald LBF
Driftstilskud/støtte hjemfald disp.fond
Tilskud fra omprioritering/helhedsplan

1.937.656
1.870.329
1.436.084
583.064
1.346.000

982
1.368
1.436
878
0

1.027
1.368
1.436
476
0

Driftssikring, huslejesikring og anden sikring

7.173.133

4.664

4.308

3.388
564
7.359
70

0
0
0
0

0
0
0
0

11.382

0

0

Driftssikring, huslejesikring og anden sikring

Korrektion vedr. tidligere år
Korrektion vedr. tidl. år, renter
Regulering fordeling af udgifter
Gevinst ved konvertering af lån
Korrektion vedr. tidl. år leje/varme m.v
Korrektion vedr. tidligere år

21-03-2017

Resultatopgørelse
2016
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Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

22
301.0

303.1

23

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Ejendommens anskaffelsessum
Anskaffelsessum primo

95.512.927

95.513

Ejendommens anskaffelsessum i alt

95.512.927

95.513

3.910.736
-305.368
-101.099
3.504.269

3.911
-212
-94
3.605

1.933.804
-485.760
1.448.044

1.934
-243
1.691

26.445.746
-194.501
-1.717.417
-514.170
24.019.658

25.443
-86
-1.252
-465
23.640

38.270.339
-3.455.509
-1.138.774
33.676.055

38.270
-2.395
-1.060
34.815

11.226.846
11.226.846

15.164
15.164

3.550.000
7.008
-220.765
-160.260
3.175.983

3.550
7
-71
-150
3.336

2.033.610
-690.930
-1.342.680
0

1.981
0
0
1.981

64.183
-64.183
0

64
-64
0

77.050.856

84.232

Forbedringsarbejder m.v.
Hjulmagerstien 18, Inspektørkontor:
Anskaffelsessum
Akkumuleret afdrag/afskriv. primo
Årets afdrag

Altaninddækning:
Anskaffelsessum
Tilgang i året

Altaner U2:
Anskaffelsessum
Tilgang i året
Akkumuleret afdrag/afskriv. primo
Årets afdrag

Vinduer U2:
Anskaffelsessum
Akkumuleret afdrag/afskriv. primo
Årets afdrag

Forbedringer U2:
Anskaffelsessum

Individuel Køkken:
Anskaffelsessum
Diverse tilskud
Akkumuleret afdrag/afskriv. primo
Årets afdrag

Isolering af tagrum:
Anskaffelsessum
Egentrækningsret
Andel af årets overskud

Montering af antennemaster:
Anskaffelsessum
Tilgang i året

Forbedringsarbejder m.v. i alt
21-03-2017

Balance
31-12-2016
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Afdeling 3039, Remisevænget Øst
Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

303.2

24

24.188.323
10.932.155
-32.060.536
3.059.942

24.188
10.932
-32.061
3.060

71.359.000
-23.194.463
-2.600.077
45.564.460

71.359
-20.588
-2.607
48.165

138.924.483
-13.866.588
-3.488.801
121.569.095

134.987
-10.424
-3.442
121.121

14.152.000
-1.497.214
-381.256
12.273.530

14.152
-1.121
-376
12.655

182.467.026

185.000

Godtgjorte forbedring af enkelte lejemål

88.394

80

Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål

88.394

80

Hybelrenovering:
Anskaffelsessum
Akkumuleret afdrag/afskriv. primo
Årets afdrag

Byggeskade/miljø U2:
Anskaffelsessum
Akkumuleret afdrag/afskriv. primo
Årets afdrag

Hjulmagerstien 18:
Anskaffelsessum
Akkumuleret afdrag/afskriv. primo
Årets afdrag

Bygningsrenovering m.v. i alt
25

21-03-2017

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Bygningsrenovering m.v.
Bygningsskaderenovering:
Anskaffelsessum
Akkumuleret indeks
Akkumuleret afdrag/afskriv. primo

303.4

Balance
31-12-2016

Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål
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Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

303.9

26

Balance
31-12-2016

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Igangværende arbejder
Ekstern finansiering:
1 Badeværelsesmoderniseringer
3 Udbedring i U2-sager

230.649
1.991.786
2.222.436

234
1.982
2.216

Information om budget, finansiering og forventet afslutning af arbejderne:

1 Badeværelsesmoderniseringer

3 Udbedring i U2-sager

Igangværende arbejder i alt
304.1

304.4

304.5

305.1

27

28

29

30

21-03-2017

Forventes
afsluttet
Budget
Finansiering
3.750.000 Der er afholdt udgifter til
prøvebadeværelser. Sagen om
badeværelsesmodernisering har
været standby siden 2015, men
forventes at starte op igen i 2017.

4.290.000 Realkreditlån

Afventer
godkendelse af
Københavns
kommune.

2.222.436

2.216

Driftstabslån, LBF

711.896

712

Driftstabslån i alt

711.896

712

Særstøttelån - U2 renovering

9.207.000

9.207

Særstøttelån i alt

9.207.000

9.207

Driftsstøttelån, hjemfald LBF
Driftsstøttelån, hjemfald disp.fond
Driftsstøttelån, hjemfald realkredit

19.265.067
0
31.498.790

17.829
16.811
33.504

Andre driftsstøttelån i alt

50.763.857

68.144

Tilgodehavende hos enkeltpersoner

243.128

119

Tilgodehavende leje incl. varme i alt

243.128

119

Driftstabslån

Særstøttelån

Andre driftsstøttelån

Tilgodehavende leje incl. varme
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Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

305.3

305.4

31

32

Balance
31-12-2016

Uafsluttede forbrugsregnskaber
Varmeregnskab

4.863.181

5.022

Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt

4.863.181

5.022

592.247

613

592.247

613

Afsluttet varmeregnskab

0

3

Afsluttede forbrugsregnskaber i alt

0

3

750
26.937
1.924
31.451
89.203

0
16
26
0
96

150.266

139

15.610.454
10.130.000
-12.888.154

12.408
8.950
-5.748

12.852.300

15.610

920.190
350.000
-288.415
12.180

766
630
-476
0

993.956

920

383.987
200.000
-244.393

515
150
-281

339.595

384

Fraflytninger
Tilgodehavende hos enkeltpersoner
Fraflytninger i året

42

Fraflytninger i alt
305.5

305.6

33

34

Afsluttede forbrugsregnskaber

Andre debitorer
Forsikringsskader
Beboerkrav
Debitorer huslejeafd
Opkrævning tomgang - kommunen
Diverse debitorer
Andre debitorer i alt

401

35

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Saldo primo
Årets henlæggelse
Forbrug af henlagte midler
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt

402

36

Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)
Saldo primo
Årets henlæggelse
Istandsættelse A-ordning
Istandsættelse hybler
Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)

405

37

Tab ved fraflytninger
Saldo primo
Årets henlæggelse
Forbrug fraflytning
Tab ved fraflytninger

21-03-2017

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)
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Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

406.1

38

9.827.243
3.645.000
8.459.352
188.416
-11.463.759
-3.720

8.690
3.645
16.451
0
-18.959
0

10.652.533

9.827

Saldo primo
Årets overskud
Afvikling overskud jvf. konto 203.6

2.472.797
448.036
0

604
2.473
-604

Opsamlet resultat

2.920.833

2.473

Hjulmag. 18 erhverv RD kr. 3.596.000
Forbedr. + altaner RD kr. 20.744.000 - lånet er konverteret
Forbedr. + altaner RD kr. 20.139.000 - nyt lån
Forbedr. vinduer RD kr. 40.014.000
Køkken Nordea kr. 3.550.000

3.420.269
0
19.984.341
38.034.590
3.175.983

3.521
19.496
0
39.173
3.336

Forbedringsarbejder i alt

64.615.183

65.527

Andre henlæggelser i alt

413.1

39

40

21-03-2017

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Andre henlæggelser
Reguleringskonto primo
Ydelsesstøtte 3B
Henlæggelse
Rente
Forbrug
Årets overskud

407

Balance
31-12-2016

Opsamlet resultat

Forbedringsarbejder m.v.
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Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

413.2

415.1

415.4

415.5

416

419

41

42

43

44

45

46

21-03-2017

Balance
31-12-2016

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Bygningsrenovering
LBF lån kr. 3.059.942
Ombyg.Hybler Kr. 53.000.000
Ombyg.Hybler Kr. 10.856.000
Hybler - miljø Kr. 3.159.000
Hybler - miljø Kr. 4.344.000
Byg.skade miljø RD kr.118.010.000
Hjulmag. 18 boliger RD kr. 12.878.000

3.059.942
33.380.833
7.177.878
2.107.131
2.898.617
100.654.611
10.999.530

3.060
35.347
7.553
2.217
3.048
104.143
11.381

Bygningsrenovering i alt

160.278.543

166.749

Driftstabslån, LBF

711.896

712

Driftstabslån i alt

711.896

712

Særstøttelån, LBF

9.207.000

9.207

Andre driftsstøttelån i alt

9.207.000

9.207

Driftsstøttelån, Hjemfald (LBF)
Driftsstøttelån, Hjemfald disp.fond
Driftsstøttelån, Hjemfald realkredit

19.265.067
0
31.498.790

17.829
16.811
33.504

Andre driftsstøttelån i alt

50.763.857

68.144

Afsætninger Urban2
Afsætninger Urban2, Udbedringer
Afsætning byggeri, altaninddækning
Afsætning byggeri, Hjulmagerstien 18
Afsat 5 års gennemgan, Hjulmagerstien 18
Afsætning, Isolering af tagrum
Afsætning - 5 års gennemgang (samlet)
Regulering byggesag

844.875
4.290.000
47.660
39.097
49.465
49.600
1.148.399
178.834

845
4.290
48
39
49
0
1.148
179

Anden langfristet gæld i alt

6.647.930

6.598

Varmeregnskab

6.254.914

6.531

Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt

6.254.914

6.531

Driftstabslån

Særstøttelån

Andre driftsstøttelån

Anden langfristet gæld

Uafsluttede forbrugsregnskaber
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Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

421

423

425

47

48

49

50

Balance
31-12-2016

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Skyldige omkostninger
Kreditorer
Feriepengeforpligtelse
Depositum, selskabslokaler
Moms

4.044.089
0
31.725
1.875

5.762
394
38
8

Skyldige omkostninger i alt

4.077.689

6.201

Depositum
Forudbetalt leje

1.125.137
423.080

1.113
318

Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt

1.548.217

1.431

Antenneregnskab m.v. (Se særskilt note)

34.613

47

Afsluttede forbrugsregnskaber i alt

34.613

47

Deposita og forudbetalt leje m.v.

Afsluttede forbrugsregnskaber

Eventualforpligtelse
- Oprettelse af 75 p-pladser eller indbetaling til kommunal parkeringsfond. Forpligtelse træder i kraft
hvis fremtidens parkeringsforhold måtte kræve dette. Der er ikke fastsat noget beløb på forpligtelsen.

Særskilt note til antenneregnskab m.v.
Antenne
Hybridafgift - udgifter
Copydan - udgifter
Lokalt TV
Administrationsgebyr
Korrektion vedr. tidligere år
Antenne udgifter i alt

3.459.839
450.871
591
115.995
-44.800
3.982.496

3.346
390
1
112
0
3.849

-3.570.336
-400.236
-3.970.572
11.924

-3.507
-391
-3.898
-49

Tidligere års resultat (- overskud / + underskud)

-46.537

3

Årets resultat i alt

-34.613

-47

Hybridafgift - indtægter
Copydan - indtægter
Antenne indtægter i alt
Årets resultat

21-03-2017
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Regnskabspåtegninger
Administration:
Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 1.790.716. En del af overskuddet kr. 1.342.680 er
brugt til at dække underfinansiering på arbejdet vedrørende isolering af tagrum. Resten af overskuddet på kr.
448.036 er overført til resultatkontoen.
1
Der er flere årsager til, at afdelingen får et overskud. I budgettet for 2016 var det forventet, at omprioriteringssagen
var godkendt af Københavns Kommune, og at lån til restfinansieringen blev hjemtaget. Det er ikke sket og vil først
ske i løbet af 2017. Der har samtidig været færre udgifter til ejendomsskatter, da grundværdien er uændret fra 2015
til 2016. Derudover har der været en besparelse på udgifter til løn, da afdelingen er indgået i Urban samdrift.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
I 2016 er der udført vedligeholdelsesarbejder for kr. 12.888.154. Der var planlagt arbejder for kr. 10.779.000.
De udførte arbejder er dækket af de opsparede henlæggelser.
Forskellen mellem de faktiske udførte og de planlagte arbejder skyldes, at der er opsat nye vaskerimaskiner
(udskudt arbejde fra 2015),og at der har været overskridelser på projekt nye vandledninger samt uventede udgifter i
forbindelse med dørudskiftning.
Der er fremskudt arbejder vedrørende lejlighedshoveddøre, el-forsyning og belysning og udskiftning af vaskeri fra
2017 til 2016.
De opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør kr. 12.852.300 pr. 31. december 2016,
og er ikke tilstrækkelige til at dække det forventede forbrug i 2017 i forhold til langtidsplanen.
Tab ved fraflytninger samt lejeledighed
Der har været kr. 231.606 i udgift til tab ved fraflytninger, som er dækket af de opsparede henlæggelser.
Der har i regnskabsåret været 10 tabssager i forbindelse med fraflytning.
Hvis fraflytter ikke kan betale på én gang, tilbyder 3B altid en afdragsordning som et frivilligt forlig på
flytteudgiften. Hvis sagen er sendt til advokat eller til vores inkassobureau, kan der indgås en afdragsordning,
også selvom sagen ender i fogedretten.
Der er i afdelingen kr. 12.817 til inkasso pr. 31. december 2016 vedrørende fraflytning.
Heraf forventes der at være tab på kr. 12.817.
Der har været kr. 12.786 i udgifter til lejeledighed. Kr. 12.786 er dækket af afdelingens opsparede henlæggelser,
da afdelingen selv skal dække lejeledighed på garager og p-pladser.
De opsparede henlæggelser til tab ved fraflytninger udgør kr. 339.595 pr. 31. december 2016, svarende til kr.
409 pr. lejemålsenhed.
I 2017 skal afdelingen højst dække kr. 322 pr. lejemålsenhed for tab ved fraflytninger. Beløb herudover dækkes
af boligorganisationens dispositionsfond, og afdelingens henlæggelser til tab ved fraflytning er derfor høje nok til,
at afdelingen i en periode ikke behøver at henlægge så meget.
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Igangværende byggesager
Afdelingen har en omprioriteringssag (U2 renoveringen). Det var forventet, at sagen blev godkendt af Københavns
Kommune i 2016. Sagen har nu været behandlet i Københavns Kommune, og den forventes at blive sendt til
godkendelse i Borgerrepræsentationen i maj 2017.
Der er afholdt udgifter til prøvebadeværelser. Sagen om badeværelsesmodernisering har været standby siden
2015, men forventes at starte op igen i 2017.
Likviditet
For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal afdelingens mellemregning med Boligforeningen
3B være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat.
Dette er ikke tilfældet, da afdelingens mellemregning pr. 31. december 2016 er lavere end de samlede
henlæggelser og resultatkonto. Dette skyldes, at der stadig mangler at blive hjemtaget lån til restfinansiering
af U2 renoveringen.
Øvrige væsentlige områder
Afdelingen kom i 2016 ud med et overskud på kr. 1.790.716. En del af overskuddet kr. 1.342.680 er brugt til at
dække underfinansiering på sagen isolering af tagrum. Resten af overskuddet kr. 448.036 afvikles med start i 2018.
Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 2.920.833 pr. 31. december 2016.
Afdelingen har en deklaration omkring parkering og finansiering af P-pladser. Der er intet nyt fra Københavns
Kommune omkring udmøntning af finansieringen.
Afdelingen har tidligere haft indregnet gældsforpligtigelse til Boligforeningens dispositionsfond vedrørende støtte til
frikøb af hjemfaldsklausul. Denne gældsforpligtigelse er i indeværende regnskabsår tilbageført. Det skyldes
afklaring af den københavnske hjemfaldsaftale, hvoraf det fremgår, at hjemfaldslejen udløber, når lånene til
realkreditforeningerne er tilbagebetalt. Reglerne giver ikke mulighed for at opkræve leje udover denne periode til
hjemfald. Derfor er den tidligere udbetalte støtte ændret fra lån til tilskud.
Hvert år opgør vi afdelingens feriepengeforpligtelse på de medarbejdere, som er ansat pr. 31. december, hvor
regnskabsåret slutter. I 2016 har vi ændret princip for beregning af feriepengeforpligtigelse, så vi på den måde får
en mere nøjagtig beregning af de udgifter afdelingen har, når medarbejderne holder ferie. Det betyder, at udgiften
til denne post er blevet højere end budgetteret. Fremover vil denne beregning benyttes og vil derfor ikke have lige
så store udsving som i 2016.
3B investerer alle boligafdelingernes og boligorganisationens formue i en fælles forvaltning samt indestående på
bankkonti. Afkastet blev i 2016 væsentlig bedre end forventet. Det samlede afkast er på 2%. I afdelingernes budget
var der forventet en renteindtægt på 1% af afdelingens formue (positive mellemregning med 3B). Det betyder, at
der er overskud på denne post.
Der er anført teksten, ”Urevideret budget” over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret
af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet.
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for og godkendt af boligforeningens
bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

København, den 5. april 2017
Boligforeningen 3B

Morten Boje
Adm. direktør
21-03-2017

Solvej Strømsted
Regnskabschef
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Revision:
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 3039 Remisevænget Øst, giver et
retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af
afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene
boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.
Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 3039 Remisevænget Øst for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter (''regnskabet'').
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav,
ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene
boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet . Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene
boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte
budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen
ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor
dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.

21-03-2017
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af
afdelingens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan
fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne,
samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives
et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
København, den 5. april 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
Statsautoriseret revisor

21-03-2017

Lars Ankersen
Statsautoriseret revisor
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Afdelingsbestyrelse
Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen.

København S, den

21-03-2017
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PUNKT 12
Evaluering af studietur til Wien og Bratislava den 6.-9.
september 2017 (D)

Studietur for organisationsbestyrelsen
Wien og Bratislava
Den 6. - 9. september 2017

Formål med studieturen

Formålet med studieturen er at få erfaringer fra Wien - en by med over 50 pct. støttede (almene)
boliger og med en aktiv boligpolitik for at bygge billige boliger. Tyngden vil være på boligbyggeri
igennem 100 år, særligt hvordan nye tiltag understøtter en helhedsorienteret byudvikling.
Samtidig besøges Bratislava med fokus på udviklingen for og imod privatiseringen af det støttede
boligbyggeri i Slovakiet.

Mødetid og sted

Onsdag den 6. september 2017 kl. 18.00 på restaurant MASH (Kastrup Lufthavn, afgangshallen,
terminal 2).
Inden da skal deltagerne selv have sørget for check-in og aflevering af bagage.

Hoteladresse

25hours Hotel Lerchenfelder Str. 1-3, 1070 Wien (tlf.: +43 152 1510)

2

Deltagerliste

Organisationsbestyrelsen:
• Dijana Dix Omerbasic
• Dorthe Pelle Nielsen
• Flemming Løvenhardt
• Hans Jørgen Larsen
• Henrik Thorenfeldt
• Iris Gausbo
• Jens Wenzel Andreasen
• Martin Baden
• Pia Cramer Hansson
• Steen Egeberg
• Steffen Morild
• Svend Dupont Larsen
• Ulrik Falk-Sørensen
Administrationen:
• Morten Boje
• Jesper Bremholm
• Mette Thiberg
• Anette Hertz
• Jannik Egelund
• Anders Rosendal
Arrangør og turguide:
• Wulf Dau-Schmidt

BAGGRUND
Fakta

Wien

Wien er hovedstad i Østrig og samtidig én af landets ni delstater. Byen Wien
har ca. 1,8 mio. indbyggere, hvor Wien metropol-området har ca. 2,6 mio.
indbyggere, hvilket er tæt på en tredjedel af Østrigs samlede befolkning på 8,7
mio. Til sammenligning bor der i Københavns Kommune 0,6 mio. og ca. 1,8
mio. indbyggere i Region Hovedstaden.
Wiens tradition for alment boligbyggeri går tilbage til tiden efter første verdenskrig, hvor byen var præget af krise (fattigdom, hungersnød og stor arbejdsløshed). Herfra opstod den socialdemokratiske arbejderbevægelse Rotes
Wien, der hurtigt fik stor indflydelse og i løbet af 1920’erne og 30’erne blandt
andet udrullede et omfattende program for sociale reformer. Som en del af
Wiens genopbygning efter krigene indebar dette særligt en omfattende genhusning af indbyggerne i ca. 400 nye kommunale støttede boligbebyggelser,
opført på tomme grunde i den bombehærgede by.
Wiens nuværende boligpolitik fokuserer på tre hovedemner, henholdsvis opførelse af nye boliger, renovering af eksisterende bygninger og direkte økonomisk boligstøtte til lavindkomstgrupper. Almene boliger er stadig et væsentligt
tema. Samtidig har man i Wien et mål om, at et områdes eksisterende indbyggere ved byfornyelse skal blive boende, hvorfor der er et stort fokus på boligpriser. Blandt andet derfor har man i Wien prioriteret en stor mængde alment
boligbyggeri i bykernen. Det betyder at beboersammensætningen indkomstmæssigt er mere blandet end i andre europæiske storbyer, og at Wien ikke
har oplevet samme prisstigninger som tilsvarende byer.

Indbyggere
Wien: 		
Bratislava:		

1,8 mio. (Østrig: 8,7 mio.)
0,45 mio. (Slovakiet: 5,4 mio.)

Almene boliger
Wien:			
Slovakiet:		
København:		

ca. 60 pct. (Østrig: ca. 20 pct.)
ca. 6 pct. (2008)
20 pct. (Danmark: 20 pct)

De to byggeaktører på Wiens sociale (almene) boligmarked er Wiens Kommune og non-profitboligorganisationer (som 3B) og 60 pct. af Wiens indbyggere bor i dag i støttet (alment) boligbyggeri.
Et andet særkende ved Wien og Østrig er et stort fokus på at bygge energirigtigt. Flere af byens byggeprojekter kan dermed bruges som eksempler på
energirigtig renovering af den eksisterende bygningsmasse og nybyggeri som
går forrest i forhold til at være miljømæssigt bæredygtigt.

Bratislava

Bratislava er hovedstad i Slovakiet og har ca. 450.000 indbyggere, hvilket
er ca. en tiendedel af Slovakiets 5,4 mio. indbyggere. Slovakiet blev delt fra
Tjekkoslovakiet i 1993 og blev medlem af EU i 2004. Bratislava grænser op
til både Østrig og Ungarn og er uden for centrum karakteriseret af flere større
højhusområder opført under kommunismen.
Slovakiet har i dag mere eller mindre privatiseret hele området for støttet
boligbyggeri. Det har blandt andet medført en stor mangel på ’social housing’
med lav husleje. Nye politiske kræfter arbejder dog på at starte området op
igen.
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PROGRAM
Onsdag den 6. september 2017
18.00 Mødes på restaurant MASH, Kastrup Lufthavn
(i afgangshallen, terminal 2)
Inden da skal deltagerne selv have sørget for check-in og aflevering af
bagage.
20.05 Fly afgang til Wien (Austrian Airlines – flynr. OS306)
21.50 Ankomst Wien lufthavn Schwechat
Wulf Dau-Schmidt tager imod i lufthavnen. Herefter transfer med egen
bus ”Blaguss” til hotel.
22.55 Ankomst hotel: 25hours Hotel,
Lerchenfelder Str. 1-3, 1070 Wien (tlf.: +43 152 1510)
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Torsdag den 7. september 2017 / WIEN: Historie - nærområde - bydelsudvikling - beboeraktiviteter
Morgenmad på hotellet (serveres fra kl. 6.30)
8.30

Velkomst og info om dagen i hotellobbyen v/ Wulff

17.30 Til fods Thaliastraße/Brunnengasse og herefter sporvogn direkte til
hotellet

8.45

Afgang fra hotel til fods

18.30 Mulighed for at hvile på værelset

9.00

Byudviklingsbureauet Wohnbund:consult: Indblik i by- og
boligudvikling i Wien (pause inkluderet)
Lenaugasse 19, 1080 Wien

19.30 Afgang fra hotel til restaurant (til fods)

10.30 Transport: Rathaus U2 til Schottenring - U4 til Heiligenstadt

19.45 Middag: Restaurant ”Glacis Beisl” - Klassisk Wiener restaurant
www.glacisbeisl.at/info/
Museumsquartier, Breite Gasse 4, 1070 Wien

11.00 Karl Marx Hof: En af verdens længste almene boligbebyggelser
(pause inkluderet)
Waschsalon nr. 2, Karl-Marx-Hof, Halteraugasse 7, 1190 Wien
12.45 Sporvogn fra Halteraugasse til Porzellangasse Bauernfeldplatz
13.15 Frokost: Restaurant Mittendrin i VinziRast
https://mittendrinrestaurant.wordpress.com/
Währinger Straße 19, 1090 Wien
14.00 VinziRast: Hjem for studerende og tidligere hjemløse
Währinger Straße 19 /Lackierergasse 10
15.00 Til fods fra Lange Gasse og med sporvogn Neuenlerchenfelder 		
Straße/Brunnengasse
15.45 Ottakringerstraße: Bydel med fokus på sociale og kulturelle tiltag,
renovering og nybyggeri
16.30 Pause i café Ando og besøg i Huberpark – ”lommepark”

Restaurant “Glacis Beisl”
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Fredag den 8. september 2017 / WIEN: Nye boligområder
Morgenmad på hotellet (serveres fra 6.30)
8.30

Afgang fra hotel
Transport fra Volkstheater U2 til Karlplatz med skift til U1 til Haupt		
bahnhof

9.00

Sonnwendviertel: Nyt byområde med blandede projekter
(pause inkluderet)

10.30 Transport Keplerstraße U1 til Vorgartenstraße (inkl. kaffepause)
11.30 Nordbahnhof: Nyt byområde med økologisk og socialt fokus
Wohnprojekt Wien: Bofællesskab med miljøfokus
13.00 Frokost – Restaurant PAN’s
http://www.pans.at/
Ernst-Melchior-Gasse 11, 1020 Wien

Sonnwendviertel

14.00 Transport fra Praterstern U2 Seestadt
14.45 Aspern Seestadt: Ny tætbebygget bydel til 20.000 indbyggere
(pause inkluderet)
16.30 Afgang U2 Seestadt til Volkstheater
Tid på værelset
18.30 Middag – 1500 Foodmakers
Vores hotels egen restaurant. Afslappet sted som benyttes af mange
udefra.
http://www.1500foodmakers.at/de/menu.php
Lerchenfelder Str. 1-3, 1070 Wien
Herefter tid til socialt samvær eller til at opleve Wien på egen hånd!
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1500 Foodmakers

Lørdag den 9. september 2017 / BRATISLAVA: Byvandring og boligområder
Morgenmad på hotellet (serveres fra 7.00)
8.30 Afgang fra hotel med bus fra Blaguss Busrejser. Alle har checket
ud 		
inden. Info om Bratislava v/ Wulff
9.00

Donausejlads Wien- Bratislava

10.15 Ankomst Bratislava
Modtagelse af arkitekt Boris Hbra, der sammen med kollegaer er
guider 		
dagen igennem.

Check-ud fra hotel og bagageservice fra hotel til lufthavn
Check-ud fra hotel. Bussen henter gruppen med bagage og afleverer gruppen ved skibet (og kører herefter til Bratislava).
Bussen kører med gruppen på bytur i Bratislava og afleverer gruppen i Wien
lufthavn. Bagage kan blive i bussen i løbet af dagen.

10.30 UFO: Udsigtsplatform på toppen af bropillen af SNP broen
11.30 Bratislava bytur
Boris Hbra guider til markedshallen. Gåtur over broen og igennem den
gamle bydel.
12.15 Stara Trznica: Den gamle markedshal omdannet til kultur og handel
12.30 Frokost – Restaurant i Stara Trznica
14.00 Bustur til boligområder i Bratislava med fokus på udvikling af det
støttede byggeri
16.30 Afgang med bus fra Bratislava til Wien lufthavn
17.30 Check-in i lufthavn
Aftensmad på restaurant i lufthavn inden afgang

Udsigt fra UFO

20.20 Fly afgang til København (Austrian Airlines – flynr. OS 307)
22.05 Ankomst Kastrup lufthavn
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BESKRIVELSE AF DE PROJEKTER DER BESØGES
Byudviklingsbureauet Wohnbund:consult Indblik i by- og boligudvikling i Wien
Wien: Torsdag den 7. september, kl. 9.00
Wohnbund:consult er et uafhængigt bureau for bæredygtig byudvikling, byggeri og bolig. Bureauet er medlem af det europæiske ”wohnbund-netværk”,
der forsker i nye tiltag inden for boligbyggeri og samtidig udvikler bofællesskaber. Bureauet vil som udgangspunkt for studieturen holde et oplæg om byog boligudviklingen i Wien. Der er inkluderet pause under besøget.
Oplæg:
Adresse:

Arkitekt Ernst Gruber
Lenaugasse 19, 1080 Wien
Wohnbund:consult

Karl Marx Hof – En af verdens længste almene boligbebyggelser
Wien: Torsdag den 7. september, kl. 11.00
Karl Marx Hof er med sine ca. 1.300 boliger en af verdens længste almene
boligbebyggelser.
Bebyggelsen blev opført i 1927 af arbejderbevægelsen Rotes Wien som et af
de første sociale boligbyggerier i Wien. Karl Marx Hof anses som Rotes Wiens
flagskibsprojekt.
Bygningen er 1,5 kilometer lang og indeholder udover boliger samtidig vaskerier, børnehaver, badebassin samt butikker, apotek og posthus. Der er en
enorm gård bag bebyggelsen. Der er inkluderet pause under besøget.
Rundviser:
Adresse:
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Guide Markus Svoboda
Waschsalon nr. 2, Karl-Marx-Hof, Halteraugasse 7, 1190 Wien
Karl Marx Hof

VinziRast – Hjem for studerende og tidligere hjemløse
Wien: Torsdag den 7. september, kl. 14.00

Café Ando og Huberpark
Wien: torsdag den 7. september, kl. 16.30

VinziRast er en ombygget og genopført boligblok fra 1800, som i dag huser
både ressourcestærke og -svage beboere (studerende og tidligere hjemløse).
Huset indeholder 10 enheder (fællesskaber) hvor der bor tre personer i hver.

Pause på den lokale Café Ando. Herefter besøg i ´lommeparken´ Huberpark,
der er samlingssted for en række bydelsaktiviteter, særligt for børn. Derudover
besøg i Wiens første andelsbofællesskab fra 1980.

Vinzirast er genbygget i 2013 og drives af en forening af frivillige. Projektet udsprang af en række protester blandt studerende i 2009 for bedre studieforhold.

Adresse:

Brunnenmarkt 169, 1160 Wien

Projektet er et interessant eksempel på et moderne og anderledes fællesskab,
som samtidig er prisbelønnet for sin arkitektur. Udover boligerne indeholder
huset fællesrum, værksteder og en restaurant.
Oplæg:
Adresse:

Grundlægger og leder Cecily Corti
Währinger Straße 19 /Lackierergasse 10

Ottakringerstraße – Bydel med sociale og kulturelle tiltag,
renovering og nybyggeri
Wien: Torsdag den 7. september, kl. 15.45
Ottakringstraße er et eksempel på aktivering af et boligområde med sociale
og kulturelle tiltag, renovering og nybyggeri (i stil med kvarterløft i Danmark).
Som en del af rundturen besøges Brunnengasse - et af Wiens ældste gademarkeder med en blanding af orient og vesten.

Ottakringerstraße

Derudover besøges Yppenplatz - der er bydelens nye kvartersplads med
mange sociale aktiviteter, nye tagetager og caféer.
Lokal guide: Bydelsaktivist og start-upper Gabi Grün (har startet firmaet
’recycling Kosmos’ der blandt andet genbruger kontormateriale)
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Sonnwendviertel – Nyt byområde med blandede projekter
Wien: Fredag den 8. september, kl. 9.00

Nordbahnhof – Nyt byområde med økologisk og socialt fokus
Wien: Fredag den 8. september, kl. 11.30

Sonnwendviertel er et nyt byområde lige syd for Wiens nye hovedbanegård,
opført på et tidligere baneterræn. Planlægningen af området startede i 2009.

Wiens tidligere banegård Nordbahnhof er under udvikling til et nyt byområde
med fokus på økologi og sociale indsatser.

I området opføres boligbyggerier af en række bygherrer, hvor der er indeholdt
flere beboerstyrede indsatser og projekter med sociale og økologiske parametre, blandt andet et stort ’urban gardening’ projekt. Flere projekter kan i en
størrelse sammenlignes med danske almene projekter. Området har modtaget
positiv kritik for arkitektur og design. Der er inkluderet pause under besøget.

Området er et de største udviklingsområder i det centrale Wien. Området
forventes i 2025 at have ca. 20.000 indbyggere og 20.000 arbejdspladser
fordelt på ca. 34 hektar. I dag er ca. halvdelen af området udbygget. Planen
for området har modtaget internationale priser.

Sonnwendviertel
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Nordbahnhof

Nordbahnhof

Wohnprojekt Wien – Bofællesskab med miljøfokus
Wien: Fredag den 8. september, kl. 11.30

Aspern Seestadt – Ny tætbebygget bydel til 20.000 indbyggere
Wien: Fredag den 8. september, kl. 14.45

Wohnproject Wien er et prisbelønnet bofællesskabsprojekt med interessant
arkitektur. Wohnproject er et 0-energi-hus og der arbejdes samtidig med
udbredelse af en bæredygtig livsførelse, hvor de ca. 70 beboere samtidig er
meget aktive i lokalområdet.

Wiens kommende nye bydel Aspern Seestadt - byen ved vandet - opføres på
et tidligere lufthavnsareal. Aspern Seestadt er et de største byudviklingsområder i Europa med en blanding af erhverv og bolig. Frem til ca. 2028 skal der
opføres boliger til 20.000 indbyggere og ca. samme antal arbejdspladser.

Oplæg:

Flere almene selskaber opfører boliger i området. Masterplanen (udarbejdet af
svenske Tovatt architects) har modtaget megen positiv kritik. Gehl Architects
har lavet friarealstudier for området. Der er inkluderet pause under besøget.

Arkitekt og beboer Markus Zilker

Wohnprojekt Wien

Aspern Seestadt
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Donausejlads Wien-Bratislava
Wien-Bratisalava: Lørdag den 9. september, kl. 9.00
Katamaranfærgen ”Twin Cityliner ” sejler i pendulfart på Donau mellem de to
hovedstæder Wien og Bratislava. Turen tager 75 minutter.
Nogle medarbejdere fra byudviklingsbureauet Wohnbund:consult vil af egen
interesse deltage på turen til Bratislava.
Twin Cityliner

UFO – Udsigtsplatform på toppen af bropillen af SNP broen
Bratislava: Lørdag den 9. september, kl. 10.30
UFO er et 95 meter højt udkigstårn ved Donau. Herfra kan man danne sig et
særligt overblik over Bratislava og i klart vejr skulle man kunne se over 100
kilometer væk.

Udsigt fra UFO

Stara Trznica - Den gamle markedshal omdannet til kultur
og handel
Bratislava: Lørdag den 9. september, kl. 12.15
Unge aktivister har overtaget en tidligere markedshal og givet den nyt liv med
kultur og handel.
Lørdag er der markedsdag i hallen.
Modtagelse: Repræsentant fra aktivistgruppen.
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Stara Trznica

Bustur til boligområder i Bratislava med fokus på udvikling af det støttede byggeri
Bratislava: Lørdag den 9. september, kl. 14.00
Bustur til forskellige boligområder for at se byens udvikling – særligt med
fokus på nuværende aktiviteter. På turen vil der være oplæg om Bratislavas
historiske udvikling af socialt boligbyggeri og udviklingen frem til i dag.
Der vil være besøg til Nova Cvernovka - en tidligere skole under ombygning
med kreativt center og bofællesskaber.

Petrzalka

Samtidig besøges bydelen Petrzalka, et område med 130.000 indbyggere
opført i 1970’erne og som har oplevet mange sociale problemer. Petrzalka er
det tættest befolkede boligområde i Centraleuropa.

Nova Cvernovka
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Studietur Wien og Bratislava september 2017 - Evaluering og drøftelsespunkter
Organisationsbestyrelsen var den 6.-9. september 2017 på studietur til Wien og Bratislava. Formålet var at få erfaringer med støttede (almene) boliger og byudvikling.
Som baggrund for en drøftelse og evaluering af studieturen har administrationen samlet en række
faglige opmærksomhedspunkter og mulige diskussionsemner fra studieturen.
Rammer for boligbyggeri og byudvikling
 Wiens historie for almene boliger minder om den danske. Der er ca. 60 pc. almene boliger i
Wien.
 Wien har fire forskellige støttede boligmodeller – fra traditionelle almene boliger til kollektive
andelsboliger. De har mulighed for at veksle mellem disse modeller inden for det kommunale/almene samarbejde. Større fleksibilitet i det østrigske system (også i forhold til erhverv og
fælleslokaler).
 Tilskud fra kommune til andre former for støttet byggeri end det almene. Det kan eventuelt
inspirere ift. den solidariske andelsbolig som 3B arbejder på at udvikle sammen med KAB.
Eventuelt kombineret med noget social anvisning.
 I Wien kan man sælge grunde til støttet byggeri under markedslejen.
 Alternative udlejningsregler som forudsætning for stærke fællesskaber. Større indflydelse til
beboerne på indflyttere. Varierende former for solidaritet / socialt ansvar (anvisning, solidaritetsboliger mv.). Bofællesskaberne virkede til at have stort ejerskab. fleksibel
 Adgang til alle fællesarealer i nybygget område ved banegården. Kan måske inspirere når vi
bygger sammen med private developere. Sikrer vi at vores beboere har adgang til de privates områder og omvendt?
 Parkeringsløsning ved bofællesskab: De havde ikke parkeringspladser til private biler, men
skulle være del af delebilsordning. Kan man lave lignende løsning i nogle af vores områder –
mod at man kigger på parkeringskravene?
 Der var begrænset inspiration i forhold til byggeteknik.
Beboerinddragelse og fællesskab
 Eksempler på, at byggegrupper/beboere var meget tidligt ind i byggeprojekter. Det skaber
øget ejerskab.
 Vigtigt med kulturel ramme for beboerne – at rammen og forventningerne sættes for fællesskab. Kan vi lade os inspirere til at sikre bedre velkomst til nye beboere i 3B, hvor vi blandt
andet fortæller om muligheder for indflydelse og fællesskab i 3B?
 Bofællesskaber indtager rummet i højere grad end ved lejeboliger. Hvordan skabes setup så
det er mere legitimt at indtage rummene ved boligerne? (kan vi lade os inspirere af klarere
rammer for beplantning mv., nudging, gøre det nemt at tage initiativ mv.)

12. september 2017
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 Vi så eksempler på fællesskaber, der forsøger at drive områder i en bæredygtig retning. 3B –
Sammen mod 2020 med levende og mangfoldige fællesskaber, åbne beboerlokaler osv. er
særdeles relevant i de områder vi besøgte.
Boligsocialt
 Mindre professionel boligsocial tilgang, men mere civilsamfundsinddragelse. Kan overvejes
om det giver øget ansvar og engagent hos de frivillige.

12. september 2017
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PUNKT 13
INDSTILLING - Opsigelse af X3B (B)

Opsigelse af X3B (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Afdelingsudvalget den 31. august 2017
- 4. september 2017 / Anette Hertz

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til om det forhenværende bestyrelsesweb, X3B, skal
lukkes.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B opsiger og lukker X3B.

Problemstilling
Frem til 2015 havde organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne en fælles digital platform
(X3B), hovedsageligt til afdelingsbestyrelsesrelevante nyheder og information og til de enkelte afdelingers regnskaber og lignende.
Primo 2015 åbnede 3B op for det nye BestyrelsesWeb, der trækker information direkte fra administrationssystemet Unik, og som indholdsmæssigt derfor ikke skal administreres manuelt oven i den
løbende vedligeholdelse af Unik. Siden da er X3B ikke blevet opdateret.
Med formandsmailen og 3B@nyt, der begge går ud til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer, har 3B
samtidig skabt nye informationskanaler fra administrationen og organisationsbestyrelsen til afdelingsbestyrelserne.

Løsning
Administrationen anbefaler, at 3B opsiger X3B med udgangen af 2017.
Opsiges og lukkes X3B, slettes nogle få mindre debatter og kommentarer fra tidsrummet 20112014 permanent. Alt resterende information lagres enten allerede i BestyrelsesWeb eller hos administrationen og kan tilgås, såfremt det er nødvendigt.
En stikprøvekontrol viser, at der ikke har været besøgende på X3B siden januar 2016.

Økonomi
Opsigelsen af X3B vil spare 3B for en udgift på ca. 20.000 kr. om året.

1

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, opsiger administrationen abonnementet på
X3B med udgangen af 2017.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 14
INDSTILLING - Høje Gladsaxe - Realkreditlån til renovering og
nyt dørtelefonanlæg (B)

Høje Gladsaxe – Realkreditlån til renovering og
nyt dørtelefonanlæg (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Forretningsudvalget den 29. august 2017
- 4. september 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af et 30-årigt realkreditlån til renovering af
indgangsfacader og tage i lavhusene og etablering af ny adgangskontrol på højhusene i afdeling
3037 Høje Gladsaxe.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Høje Gladsaxe i forbindelse med gennemførelsen af renoveringen af indgangsfacaderne og tagene på lavhusene optager et 30-årigt realkreditlån på maksimalt 21,8 mio.
kr.

2.

at afdeling Høje Gladsaxe i forbindelse med gennemførelsen af etablering af nyt dørtelefonanlæg i højhusene optager et 30-årigt realkreditlån på maksimalt 2,2 mio. kr.

Problemstilling
I forbindelse renoveringen af indgangsfacaderne og tagene på lavhusene samt etablering af dørtelefoner i højhusene i afdeling 3037 Høje Gladsaxe, har Gladsaxe Kommune gjort administrationen
opmærksom på, at boligorganisationens øverste myndighed (repræsentantskabet) skal godkende
låneoptaget i forbindelse med renoveringen, før Gladsaxe Kommune kan godkende Skema B.
Denne kompetence er i 3B delegeret til organisationsbestyrelsen jf. ”Bekendtgørelse om drift af
almene boliger m.v.” § 7. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for renoveringen af indgangsfacaderne og tagene på lavhusene er godkendt på afdelingsmøde i Høje Gladsaxe den 13. juni 2016. Godkendelsen af etableringen af adgangskontrol i højhusene blev godkendt på afdelingsmøde den 8. marts 2017.
Renovering af indgangsfacader og tage (lavhusene)
Budgettet og finansieringen af renoveringen af indgangsfacaderne og tagene på lavhusene i Høje
Gladsaxe er fordelt som følger (priser inkl. moms):

1

Budget efter licitation (Skema B)
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger er indeholdt i delpunkterne.
Byggeomkostninger inkl. byggeplads
Uforudsete udgifter
Rådgiverhonorar inkl. miljøundersøgelser
Øvrige omkostninger
Samlet budget

25.000.000 kr.
2.500.000 kr.
2.100.000 kr.
900.000 kr.
30.500.000 kr.

Finansiering
30-årigt realkreditlån
Trækningsret
Henlagte midler
Samlet anlægssum

21.710.000 kr.
2.790.000 kr.
6.000.000 kr.
30.500.000 kr.

Afdelingen henlægger årligt 1,484 mio. kr. til renovering af indgangsfacader og tag (konto 120). Til
renoveringen optages et nyt 30-årigt realkreditlån på 21,710 mio. kr. med et årligt afdrag på 1,274
mio. kr. Henlæggelserne anvendes til at afdrage på det nye lån. Huslejekonsekvensen for renoveringen bliver derfor 0 kr.
Etablering af adgangskontrol (højhusene)
Budgettet og finansieringen af etablering af adgangskontrol i højhusene i Høje Gladsaxe er fordelt
som følger (priser inkl. moms):
Budget efter licitation (Skema B)
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger er indeholdt i delpunkterne.
Byggeomkostninger inkl. byggeplads
Uforudsete udgifter
Rådgiverhonorar inkl. miljøundersøgelser
Øvrige omkostninger
Samlet budget

2.625.000 kr.
182.000 kr.
156.000 kr.
297.000 kr.
3.260.000 kr.

Finansiering
30-årigt realkreditlån
Trækningsret
Samlet anlægssum

2.200.000 kr.
1.060.000 kr.
3.260.000 kr.

Huslejekonsekvensen for etableringen af adgangskontrollen vil være som følger (stigning/måned):
Boliger på 44 m²
Ca. 14 kr.
Boliger på 66 m²
Ca. 20 kr.
Boliger på 93 m²
Ca. 28 kr.
2

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Gladsaxe Kommune.

Bilag
1. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 15
INDSTILLING - Tranehavegård - Realkreditlån til renovering af
elevatorer (B)

Tranehavegård – Realkreditlån til renovering af
elevatorer (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Forretningsudvalget den 29. august 2017
- 4. september 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal godkende optagelse af et 30-årigt realkreditlån til renovering af
samtlige elevatorer i afdeling Tranehavegård.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Tranehavegård i forbindelse med renovering af elevatorer optager et 30-årigt
realkreditlån på maksimalt 12 mio. kr.

Problemstilling
I forbindelse med renoveringen af samtlige elevatorer i afdeling 6070 Tranehavegård skal organisationsbestyrelsen (delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.” § 7) godkende låneoptaget. Der er givet kommunal lånegaranti til lånet.

Løsning
Den samlede økonomi for renoveringen af samtlige elevatorer i Tranehavegård er godkendt på
afdelingsmøde den 23. november 2016.
Budgettet og finansieringen for renoveringen af elevatorer er som følger (priser inkl. moms):
Budget efter indhentning af tilbud
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger er indeholdt i delpunkterne.
Entrepriseudgifter inkl. byggeplads og uforudsete udgifter
Rådgiver
Øvrige omkostninger

11.125.000 kr.
560.000 kr.
315.000 kr.

Samlet budget

12.000.000 kr.

Finansiering
30-årigt realkreditlån med kommunal lånegaranti
Samlet anlægssum

12.000.000 kr.
12.000.000 kr.

1

Huslejekonsekvensen for renoveringen bliver 0 kr., da de årlige afdrag på lånet på 739.284 kr. finansieres med tilsvarende nedsættelse på henlæggelserne.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor.

Videre proces
Såfremt organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Gladsaxe Kommune.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 16
INDSTILLING - Vestergårdsvej - Realkreditlån til fysisk
helhedsplan (B)

Vestergårdsvej – Realkreditlån til fysisk helhedsplan (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Forretningsudvalget den 29. august 2017
- 4. september 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af et 30-årigt realkreditlån til fremtidssikring
i afdeling 6067 Vestergårdsvej.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Vestergårdsvej i forbindelse med gennemførelsen af fremtidssikring optager et
30-årigt realkreditlån på maksimalt 26,6 mio. kr.

Problemstilling
I forbindelse med fremtidssikringen af afdeling 6067 Vestergårdsvej skal organisationsbestyrelsen
(delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 7) godkende låneoptaget, før Københavns Kommune kan godkende Skema C.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for fremtidssikringen er godkendt på afdelingsmøde den 22.
september 2015.
Budgettet og finansieringen for fremtidssikringen er som følger (priser inkl. moms):
Budget i forbindelse med indsendelse af Skema B
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger er indeholdt i delpunkterne.
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Ustøttede arbejder udover LBF skitse

16.849.000 kr.
14.198.000 kr.
3.700.000 kr.

Samlet budget

34.747.000 kr.

1

Finansiering
30-årigt realkreditlån (støttede arbejder)
30-årigt realkreditlån (ustøttede arbejder)
Samlet lånebehov (støttede og ustøttede arbejder)

16.849.000 kr.
9.698.000 kr.
26.547.000 kr.

Øvrig finansiering
Kapitaltilførsel
Fællespuljetilskud
Trækningsret
Særlig trækningsret
Særlig støtte fra dispositionsfonden
Henlagte midler
Øvrig finansiering i alt

1.000.000 kr.
2.620.000 kr.
1.950.000 kr.
1.300.000 kr.
500.000 kr.
830.000 kr.
8.200.000 kr.

Samlet anlægssum

34.747.000 kr.

I de første fire år ville der for afdelingen ikke være nogen huslejekonsekvens, hvorefter de støttede
lån fra Landsbyggefonden påbegyndes aftrappet med 9 kr.m²/år indtil Vestergårdsvej afdrager fuldt
ud på lånet.
Huslejekonsekvensen for fremtidssikringen vil efter de fire første år stige som følger:

Boliger på 54 m²
Boliger på 69 m²

Nuværende
husleje/måned
4.450 kr.
5.687 kr.

Stigning i
husleje/måned
41 kr./måned
52 kr./måned

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor.

Videre proces
Såfremt organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Københavns Kommune.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 17
INDSTILLING - Australiensvej - Realkreditlån til fysisk
helhedsplan (B)

Australiensvej – Realkreditlån til fysisk helhedsplan (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Forretningsudvalget den 29. august 2017
- 4. september 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af et 30-årigt realkreditlån til fremtidssikring
i afdeling 6068 Australiensvej.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Australiensvej i forbindelse med gennemførelsen af fremtidssikring optager et
30-årigt realkreditlån på maksimalt 25,5 mio. kr.

Problemstilling
I forbindelse med fremtidssikringen af afdeling 6068 Australiensvej skal organisationsbestyrelsen
(delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.” § 7) godkende afdelingens låneoptag, før Københavns Kommune kan godkende Skema A.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for afdelingens fremtidssikring er godkendt på afdelingsmøde den 14. juni 2016.
Budgettet og finansieringen for fremtidssikringen er som følger (inkl. moms):
Budget i forbindelse med indsendelse af Skema A
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger er indeholdt i delpunkterne.
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Samlet budget

27.247.240 kr.
367.200 kr.
27.614.440 kr.

Finansiering
30-årigt realkreditlån
Kapitaltilførsel
Fællespuljetilskud
Trækningsret
Samlet anlægssum

25.544.440 kr.
1.000.000 kr.
800.000 kr.
270.000 kr.
27.614.440 kr.
1

Huslejestigningerne i afdelingen pr. måned pr. år er som følger:
Boliger der ikke udvides eller sammenlægges (55,2 – 76,3 m2)
Nye udvidede eller sammenlagte boliger (82,2 – 127,5 m2)

40 – 58 kr.
62 – 96 kr.

Huslejestigningen for de boliger der udvides eller sammenlægges er gældende fra år 1, hvorimod
huslejekonsekvensen for de boliger der ikke sammenlægges eller udvides indebærer en huslejenedsættelse i år 1-4, hvorefter nedtrapning af huslejestøtten påbegyndes indtil afdelingen afdrager
fuldt ud på lånet.
Huslejestøtten for alle boligtyper nedtrappes til afdelingen afdrager fuldt ud på lånet, som vist i følgende eksempel:
Boligtype A (der ikke udvides eller sammenlægges):
År 1 - 4:
Nedsættelse i husleje fra ca. 4.195 kr. pr. md. til ca. 3.905 - 4.090 kr. pr. md
Nedtrapning på huslejestøtten påbegyndes, hvilket betyder følgende huslejestigninger:
År 5:
43 kr. pr. md.
År 6:
86 kr. pr. md. (43+43)
År 7:
129 kr. pr. md. (43+43+43)
... osv. indtil der afdrages fuldt ud på lånet.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen er beskrevet ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelse til Københavns Kommune.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Steffen Morild trådte uden for døren under behandling af punktet.
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 18
INDSTILLING - Egeløvparken - Realkreditlån til udvidelse af tre
boliger (B)

Egeløvparken – Realkreditlån til udvidelse af tre
boliger (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Forretningsudvalget den 29. august 2017
- 4. september 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af et 30-årigt realkreditlån til udvidelse af
tre boliger i afdeling 1015 Egeløvparken.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Egeløvparken i forbindelse med gennemførelsen af tre boligudvidelser optager
et 30-årigt realkreditlån på maksimalt 555.000 kr.

Problemstilling
I forbindelse med boligudvidelse af tre boliger i afdeling 1015 Egeløvparken, skal organisationsbestyrelsen (delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.” §
7) godkende afdelingens låneoptag før Herlev Kommune kan godkende Skema B.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for udvidelsen af de tre boliger bliver behandlet på de ordinære afdelingsmøde den 11. september 2017.
Budgettet og finansieringen for boligudvidelserne er som følger (priser inkl. moms):
Budget i forbindelse med indsendelse af Skema B
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger
Samlet budget

645.000 kr.
645.000 kr.

Finansiering
30-årigt realkreditlån
Trækningsret til tre boliger
Samlet anlægssum

555.000 kr.
45.000 kr.
645.000 kr.

1

Huslejekonsekvensen for de tre boliger der udvides er som følger:
Huslejestigning for udvidelse (håndværkerudgifter)
Huslejestigning for ekstra m²
Huslejestigning i alt

Pr. måned pr. bolig
900 kr.
950 kr.
1.850 kr.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Herlev Kommune.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 19
INDSTILLING - Ledelsesinformation - 2. kvartal 2017 (O)

Ledelsesinformation – 2. kvartal 2017 (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- 5. september 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist

Organisationsbestyrelsen skal forelægges Ledelsesinformation – 2. kvartal 2017.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at Ledelsesinformation – 2. kvartal 2017 tages til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal som 3B’s øverste myndighed orienteres om udviklingen på relevante nøgletal i 3B.

Løsning
Administrationen har udarbejdet ’Ledelsesinformation – 2. kvartal 2017’ (bilag 1).
Ledelsesinformationsrapporten giver et overblik over udviklingen på relevante nøgletal for 3B’s
virke i 2. kvartal 2017 sammenlignet med de to foregående år. Der er særligt fokus på nøgletal, der
illustrerer en eventuel udvikling på kritiske faktorer – fx tomgang, antal rykkere, udsættelser mv.
Rapporten indeholder samtidig en oversigt over arbejdskapital- og dispositionsfondsudvikling samt
investeringsafkast.
Ledelsesinformation viser en stabil udvikling i andet kvartal 2017:
•

Antal udsættelser er stabilt.

•

Antal rykkere er steget marginalt.

•

Antallet af beboerklagenævnssager er stabilt.

•

Korttidssygdom er faldet i forhold til første kvartal.

•

Afkastet på 3B’s investeringer ligger over benchmark for første kvartal.

•

Personaleomsætningen er stabil i forhold til 2016 og første kvartal 2017 – og ligger omregnet til årsbasis på ca. 17 pct.

1

Ledelsesinformationen viser også en udvikling, der fremadrettet kræver særlig opmærksomhed:
•

Prognosen for den disponible del af dispositionsfonden udviser en negativ udvikling og forventes for nuværende at fortsætte med at være negativ i alle årene i prognosen, dvs. frem
til 2045. Der er aftalt møde med Landsbyggefonden og Københavns Kommune i september
2017 for drøftelse af den fremtidige udvikling af dispositionsfonden særligt med fokus på aftrapning af driftsstøtte og tilsagn om mankolån.

•

Prognosen for den disponible del af arbejdskapitalen viser, at denne er begrænset. Der er
ikke truffet beslutning siden 1. kvartal 2017, hvorfor prognosen er uændret fra 1. kvartal
2017.

•

Antal udsendte rykkere er stigende. Niveauet er stadig relativt lavt, men ledelsen vil være
opmærksom på udviklingen i den resterende del af året.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Ledelsesinformation forelægges organisationsbestyrelsen hvert kvartal.

Bilag
1. Ledelsesinformationsrapport – 2. kvartal 2017.

2

Ledelsesinformationsrapport – 2. kvartal 2017
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Kort om rapporten og de enkelte målepunkter
Dette er kvartalsrapport for andet kvartal 2017. Rapporten følger i vid udstrækning skabelonen for årsrapporten. Dog er data for tab på fraflytning ikke pt. tilgængelig på kvartalsbasis. Derudover er husleje ikke gengivet i kvartalsrapporten, da der ikke er nye data. Når alle afdelingsbudgetter for 2018 er godkendt, vil konsekvensen for det samlede huslejeniveau blive gengivet i ledelsesinformationen – forventeligt i
rapporten for tredje kvartal 2017.
Data er som udgangspunkt gengivet for andet kvartal 2017 samt kvartalsvis for 2015 og 2016. Den tekniske definition af målepunkterne er
angivet som appendiks sidst i rapporten.
Selskabets økonomi
Prognosen for regnskab 2017 viser et forventet underskud på ca. 409.000 kr. i 2017. Der er budgetteret et overskud på 248.400 kr. Resultatet skyldes især merudgifter til personale som følge af ekstraordinær rekruttering. Der forventes desuden merudgifter til kontorhold, der hovedsageligt skyldes øgede portoudgifter.
Prognosen for udvikling i 3B´s arbejdskapital er ikke ændret fra ledelsesinformation første kvartal, hvilket skyldes, at der ikke er truffet bestyrelsesbeslutning i andet kvartal som påvirker prognosen.
Prognosen for udviklingen i 3B´s dispositionsfond er ændret i forhold til ledelsesinformation første kvartal. Prognosen i første kvartal udviste
en positiv disponibel del i år 2038. Grundet ikke tildelte mankolån vil dispositionsfonden udvise en negativ disponibel del i alle år i prognosen
løbetid, dvs. frem til 2045. Forholdet omkring dispositionsfonden tillægges meget fokus fra ledelsens side, og møder med Landsbyggefonden
og kommunen er iværksat.
Derudover er der en opfølgning på 3B’s investeringsafkast, som viser et tilfredsstillende resultat.
Beboerklagenævnssager
Andet kvartal 2017 viser en stabil udvikling.
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Fraflytningsprocent
Fraflytningsprocenten på familieboliger ligger stabilt.
Rykkere
Antal rykkede beboere i 3B er steget marginalt i andet kvartal 2017. Niveauet er stadig relativt lavt, men ledelsen er opmærksom på udviklingen de næste kvartaler.
Udsættelser
Antallet af udsættelser er stabilt – på et relativt lavt niveau set i forhold til antal boliger i 3B. I andet kvartal var der ni udsættelser.
Tomgang
3B har et meget lavt aktuelt tomgangstab.
Sygefravær
Andet kvartal 2017 viser en stabil udvikling på sygefravær.
Personaleomsætning
Personaleomsætningen er aktuelt på et højt niveau sammenlignet med tidligere år. I 2016 var personaleomsætningen (opgjort som fratrædelsesprocent fratrukket vikarer og midlertidige medarbejdere) 17,2 pct. - og i første kvartal 2017 var omsætningen 4,1 pct. og i andet kvartal
2017 var omsætningen 4,7 pct. De to foregående år var den henholdsvis 11,8 pct. og 10,1 pct.
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1.1 Selskabets økonomi
Regnskabsprognose 2017
2017
Realiseret
pr. 30/6

Budget pr.
30/6

Forventet
resultat

301.000
600.710
28.496.858
-22.379
5.007.293
2.322.243
1.562.673
29.505
0
319.778

298.500
440.500
28.754.232
215.000
4.989.500
2.475.250
1.537.500
197.500
375.000
200.000

599.500
1.131.210
56.429.812
408.884
9.347.230
4.675.769
3.100.173
306.005
750.000
643.778

597.000
971.000
56.037.100
430.000
9.105.000
4.777.500
3.075.000
355.000
750.000
400.000

2.500
160.210
392.712
-21.117
242.230
-101.731
25.173
-48.995
0
243.778

UDGIFTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)
INDTÆGTER
Administrationsbidrag
Gebyrer mv.
Byggesagshonorarer
Nettorenteindtægt
Ekstraordinære indtægter mv.

38.617.681

39.482.982

77.392.361

76.497.600

894.761

28.836.119
3.673.642
636.971
2.541.341
217.506

29.060.000
4.308.000
4.750.000
2.064.000
0

58.127.944
8.971.030
9.558.634
108.000
217.506

58.180.000
8.958.000
9.500.000
108.000
0

-52.056
13.030
58.634
0
217.506

INDTÆGTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)

35.905.579

40.182.000

76.983.114

76.746.000

237.114

SAMLET RESULTAT

-2.712.102

699.018

-409.247

248.400

-657.647

UDGIFTER
Bestyrelsesvederlag
Møder mv.
Personaleudgifter
Forretningsførelse
Kontorholdsudgifter
Kontorlokaler
Afskrivninger
Særlige aktiviteter
Revision
Ekstraordinære udgifter

Budget

Forventet
afvigelse
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1.2 Arbejdskapital og dispositionsfond
Dispositionsfond
Prognose for Dispositionsfonden 2017-2045
Årets til- og afgang:

2017

2018

2019

2020

2045

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

Tilgang:
Indbetaling fra afdelingerne pr. lejemål

7.096

7.243

7.352

7.448

10.030

Ydelser på færdigbetalte lån fra afdelinger

22.832

23.833

24.595

24.917

47.724

A- og G-indskud fra ældre afdelinger

17.084

17.296

17.510

17.727

24.199

-

-

-

-

-

174

-

-

-

-

47.185

48.372

49.457

50.092

81.953

- Ydelsesstøtte til renoveringer (omprioriteringssager)

-10.282

-10.282

-10.282

-10.282

-

- Driftsstøtte til renoveringer (helhedsplaner)

-15.602

-16.478

-17.005

-16.753

-8.809

- Fritagelser afviklede lån (tilskud)

-3.909

-4.164

-4.179

-3.851

-2.729

- Huslejestøtte (helhedsplaner)

-1.154

-527

-473

-450

- Tilskud egen trækningsret

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

- Støtte hjemfald 2001

-4.385

-4.396

-4.408

-4.419

- Byggesager mv. inkl. kapitaltilførsel

-19.067

-15.800

-8.200

-8.500

-8.500

- Boligsociale helhedsplaner mv.

-2.200

-2.200

-1.800

-1.500

-1.500

Renter af egen trækningsret
Rentetilskrivning
Tilgang i alt
Afgang:
Støtte til helhedsplaner og renoveringer:

-5.000

Tilskud til afdelinger:
-
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Prognose for Dispositionsfonden 2017-2045

2017

2018

2019

2020

2045

-500

-500

-500

-500

-500

Tab ved fraflytning

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Indbetalt nybyggerifonden

-6.834

-6.918

-7.004

-7.091

-9.679

Afgang i alt

-71.432

-68.765

-61.351

-60.846

-39.217

Resultat af til- og afgang

-24.247

-20.393

-11.894

-10.754

42.735

Saldo primo

180.868

156.621

136.227

124.334

426.427

Resultat af til- og afgang

-24.247

-20.393

-11.894

-10.754

42.735

Saldo ultimo

156.621

136.227

124.334

113.580

469.162

- Hjemfaldslån

17.554

23.119

28.676

34.225

166.415

- Øvrige udlån

24.474

24.973

25.369

25.736

26.602

235

235

235

235

235

25.129

25.669

26.209

26.749

40.249

Trækningsret (indskud i Landsbyggefonden)

110.208

115.586

121.092

126.728

296.974

Bundet i alt

177.601

189.582

201.581

213.674

530.475

Disponibel del

-20.980

-53.354

-77.247

-100.094

-61.313

Tab ved lejeledighed

Dispositionsfondens saldo

heraf:
Udlån til afdelingerne

- Medejerboliger i Grønhøj
Administrationsejendom
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Der er i 2016 sket en nedgang i dispositionsfondens andel af ydelser på afviklede lån fra 50 til 33 pct. Det skyldes, at Landsbyggefonden har
meddelt, at fritagelsen vedrørende hjemfald bortfalder (50 pct.), og der således kun indgår 33 pct. til dispositionsfonden. Dette set i forhold til
øgede udgifter til driftsstøtte til fysiske helhedsplaner, hvortil der på nuværende tidspunkt ikke foreligger tilsagn om mankolån, samt en stigning i den bundne del som følge af øgede udlån til hjemfald betyder, at administrationen vil gå i dialog med Landsbyggefonden om den negative udvikling i dispositionsfonden, herunder negativ disponibel del. Der blev afholdt møde i maj 2017, hvor der blev foretaget en indledende drøftelse af forholdene omkring dispositionsfonden. Landsbyggefondens udmelding er, at 3B ikke skal forvente en 50 pct. fritagelse igen,
hvorfor dispositionsfondens indtægtsgrundlag ikke må forventes at stige.
Der er derfor aftalt møde i september 2017 med Landsbyggefondens konkrete afdelinger vedr. driftsstøtte og mankolån, hvor mulighederne
for og konsekvenser for dispositionsfonden vil forsøges afklaret. Her er fokus særligt på muligheder for aftrapning af driftsstøtte på omprioriteringssagerne samt drøftelse af beregning af mankolån, dvs. hvornår der gives tilsagn om mankolån, og hvornår den løbende driftsstøtte
påhviler dispositionsfonden. Prognosen for andet kvartal 2017 indeholder en forøgelse af driftsstøtte til renoveringer (helhedsplaner) og skal
ses i lyset af, at der ikke er opnået mankolån for denne dispositionsfondsforpligtelse. Forholdet vil blive drøftet med Landsbyggefonden på
mødet i september 2017. Endvidere er der indregnet yderligere ramme for tilskud til afdelinger (byggesager mv. inkl. kapitaltilførsel), hvorfor
rammen er øget i 2017 fra ca. 16 mio. kr. til 19 mio. kr., og tilsvarende i 2018 fra ca. 8 mio. kr. til 16 mio. kr. Dette er sket på baggrund af
organisationsbestyrelsesbeslutninger frem til og med mødet 13. juni 2017 samt afklaring af tidligere bevilligede tilskud, som vurderes at få
effekt på dispositionsfonden i 2017 og 2018.
I forhold til prognosen for første kvartal 2017 ses en negativ udvikling i dispositionsfonden, hvilket i hovedtræk skyldes ikke tildelte mankolån,
samt at der ses et behov for at sætte en højere ramme for beslutning om tilskud til afdelinger.
Foruden de i opgørelsen indregnede anslåede tilskud til afdelingerne, har organisationsbestyrelsen givet garanti i forhold til dækning af visse
igangsatte projekter/kommende byggesager. Samlet garantistillelse pr. ultimo 2016 var 34.926.530 kr. (jf. årsrapport ledelsesinformation). I
første kvartal 2017 er der tilkommet en garantistillelse på 150.000 kr. Samlet garantistillelse er nu 35.076.530 kr. Der er således ingen ændring fra prognosen for første kvartal 2017.
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Arbejdskapital
Arbejdskapitalen er selskabets resultatkonto. Saldoen udgør ca. 20 mio. kr. primo 2017. En væsentlig del af saldoen er dog
bundet i anlægsaktiver, som især er it-udstyr og -software. Tidligere besluttet tilskud til udviklingsprojekter mv. trækker
på arbejdskapitalen i 2017 og 2018, så saldoen ultimo 2018 forventes at udgøre ca. 11,3 mio. kr. Disponibel del af arbejdskapitalen forventes ultimo 2018 at udgøre ca. 2,7 mio. kr. Der er andet kvartal 2017 ikke disponeret fra arbejdskapitalen udover medfinansiering til en PhD, der er disponeret i december 2016.
Prognose arbejdskapitalen 2017 - 2020
Årets til- og afgang:

2017

2018

2019

2020 Bemærkning

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

0

0

0

0

Tilgang:
Årets overskud
Afgang:
Tilskud m.v.:
3B - Sammen mod 2020
Fremtidens 3B (ny indstilling)
Fremtidens 3B, digitaliseringskonsulent
Samarbejdsaftaler
Tryk af vedligeholdelsesreglementer
Løb mellem Husene
Analyse om digitalisering og IT

3/9 2015
8/12 2016
30/3 2017
25/2 2016
16/9 2016
22/10 2015
17/11 2016

-90
-3.064
-600
-59
-73

Disponeret 860.000
Disponeret 7.900.000. Heraf
312.500 til PhD (29/6 2017)
Disponeret 1.200.000
Disponeret 100.000
Disponeret 225.000
Disponeret 387.500
Disponeret 500.000

-3.064
-600

-388
-500

Afgang i alt

-4.386

-4.052

0

0

Resultat af til- og afgang

-4.386

-4.052

0

0
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Prognose arbejdskapitalen 2017 - 2020

2017

2018

2019

2020 Bemærkning

Saldo primo

19.775

15.390

11.338

11.338

Resultat af til- og afgang

-4.386

-4.052

0

0

Saldo ultimo

15.390

11.338

11.338

11.338

Indskud i sideaktiviteter

1.724

1.724

1.724

1.724

Anlægsaktiver

8.097

6.929

6.337

5.931

Bundet i alt

9.821

8.653

8.061

7.655

Disponibel del

5.568

2.685

3.277

3.683

Arbejdskapitalens saldo

heraf:
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1.3 Investeringsafkast
Investeringsopfølgning
3B har placeret en stor del af sin kapital (ca. 385 mio. kr. pr. 1. januar 2017) i tre investeringsporteføljer.
Nettoafkastet pr. 30. juni 2017 ser således ud:
Investeringsportefølje
Danske Capital
Nordea Asset Management
Nykredit Asset Management

Afkast 2016 (hele
året)
3,85 pct.
2,47 pct.
3,42 pct.

Afkast i 2. kvartal
2017
0,34 pct.
0,13 pct.
0,52 pct.

Afkast i 1. halvår
2017
0,88 pct.
0,57 pct.
1,31 pct.

Benchmark udgør -0,33 pct. for andet kvartal 2017 og -0,46 pct. for første halvår 2017. De tre porteføljer ligger således over benchmark.
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2.1 Beboerklagenævnssager
Der er traditionelt få beboerklagenævnssager i 3B. De seneste år er antallet af beboerklagenævnssager faldet. Og det samme er antallet af
sager, 3B har tabt.
Grafen viser antal sager de foregående år samt for 2017 (1.+2. kvartal). I andet kvartal 2017 er der indgivet fire nye klager. Der er tale om en
stabil udvikling.
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3.1 Fraflytning
Fraflytningsprocenten på familieboliger ligger stabilt i andet kvartal 2017 (1,75 pct.).
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4.1 Rykkere
Antal rykkede beboere i 3B er steget marginalt i andet kvartal 2017.
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4.2 Udsættelser
Antallet af udsættelser er stabilt – på et relativt lavt niveau set i forhold til antal boliger i 3B. Som det fremgår, kommer de fleste af de udsatte beboere fra kommunal anvisning. I andet kvartal 2017 var der ni udsættelser i 3B.
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5.1 Tomgang
Som det fremgår af grafen er antallet af tomgangsdage i 3B’s lejemål aktuelt meget lavt.
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6.1 Sygefravær
Nedenstående graf viser udviklingen i 3Bs korttidssygdom – defineret som en periode under 14 dage. Aktuelt er sygefraværet faldet sammenlignet med første kvartal 2017 – til et niveau cirka svarende til andet kvartal 2016.
Det samlede fravær for 3B (kort- og langtids) for første halvår er 5,7 dage – svarende til 11,4 dage for året. Ifølge Danmarks Statistik var sygefraværet i kommunerne i 2015 på 13,0 dage. I virksomheder og organisationer var sygefraværet 6,5 dage. Der er endnu ikke tal for 2016.
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6.2 Personaleomsætning
Første graf viser udviklingen de seneste tre år – og på næste side ses udviklingen i 2017. Personaleomsætningen i 3B ligger på et relativt
højt niveau – men er stabil i forhold til første kvartal 2017. Fastholdes niveauet i andet halvår 2017, bliver fratrædelsesprocenten for 2017
som helhed 17,6 pct. - svarende til niveauet i 2016. Den relativt høje personaleomsætning skyldes forandringer i 3B samt enkeltstående
tilfælde.
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Definition af målepunkter
Investeringsafkast
Oversigt over afkastet hos 3B’s investeringsforvaltere. I de tre forvaltede beholdninger findes der stort set ’kun’ danske realkreditobligationer.
Beboerklagenævnssager
Beboerklagenævnet er et uafhængigt klageorgan administreret af de enkelte kommuner – hvortil beboere kan rette klager mod 3B og 3B’s
afgørelser. Der er meget få sager hvert kvartal – statistikken er derfor som en sum af nye sager. Der kan være lange sagsbehandlingstider
før afgørelse, men statistikken opdateres løbende med afgørelse af sager påbegyndt i tidligere kvartaler.
Fraflytningsprocent
Fraflytningsprocent opgjort på boligtypekategorier (ældre-, ungdoms- og familieboliger).
Tomgang
Oversigt over tomgang i afdelinger dækket af 3B’s dispositionsfond. 3B har traditionelt meget få ledige boliger.
Rykkere
Udviklingen i antal rykkere udsendt - hvert lejemål tæller kun en gang i statistikken, uanset om lejeren evt. er rykket flere gange i perioden.
Udviklingen i rykkere er en tidlig og vigtig indikator på beboernes betalingsmuligheder.
Udsættelser
Oversigt over udviklingen i antal udsættelser opgjort på anvisningskategori ved indflytning.
Sygefravær
Sygefravær er i statistikken opgjort på administrationen og drift – som kortidssygdom. Ledelsen observerer også udviklingen på langtidssygdom, men her vil udsving i en virksomhed på 3B’s størrelse ofte bero på længerevarende sygdom hos enkelte medarbejdere. Bemærk at
der i grafen for sygefravær er tale om tendenslinjer, da der ikke er lige mange dage i hver måned.
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PUNKT 20
INDSTILLING - Konfliktmægling i 3B (O)

Konfliktmægling i 3B (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Afdelingsudvalget den 31. august 2017
- 4. september 2017 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om status på 3B’s deltagelse i et konfliktmæglingsprojekt
med flere andre boligorganisationer.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at status på 3B’s deltagelse i et konfliktmæglingsprojekt tages til efterretning.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 31. marts 2016, at 3B skulle indgå i et gratis konfliktmæglingsprojekt med DAB, fsb, VIBO og Lejerbo der løber frem til den 31. december 2017. Projektet er, blandt andet på grund af ubrugte midler, blevet forlænget frem til den 31. december 2018.

Løsning
Administrationen anbefaler at 3B forbliver en del af det nuværende konfliktmæglingsprojekt frem til
den 31. december 2018.
Status på konfliktmæglingsprojektet mellem DAB, fsb, VIBO, Lejerbo og 3B
Formålet med projektet er at øge beboernes trivsel ved at give mulighed for konfliktrådgivning og
mægling. Formålet er endvidere at mindske udgifter til boligretssager og det arbejdspres, som uløste konflikter medfører for driften.
Projektet udløber den 31. december 2017, men er blevet forlænget et år med et reduceret budget,
som dog – med hjælp af uforbrugte midler er tilstrækkelige til, at projektet kan fortsætte frem til den
31. december 2018. Samtidig kan projektet evalueres af de deltagende boligorganisationer i løbet
af 2018.
Af nedenstående statistik fremgår det, at 3B kun i meget begrænset omfang har benyttet sig af
tilbuddet om gratis frivillig konfliktmægling.

1

Boligorganisation Prognose for sa- Sager i alt Heraf aflyste Afholdes efter
ger
dags dato
DAB
6-9
23
4
3
fsb
15
14
4
2
VIBO
30
4
1
1
3B
0
2
2
0
Lejerbo, Kbh.
10
1
0
0
I alt

61-64

44

11

6

På et driftschefmøde den 1. juni 2017 var vurderingen fra driftscheferne dog, at der er behov for et
fortsat tilbud om konfliktmægling i 3B.
3B er i dialog med KAB om indgåelse af et samarbejde om konfliktmægling fra den 1. januar 2019.
Projektet er beskrevet i bilag 1. Administrationen vender tilbage til Afdelingsudvalget om dialogen
når flere detaljer er afklaret.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vender tilbage til Afdelingsudvalget om mulig indgåelse af et samarbejde med
KAB om konfliktmægling fra den 1. januar 2019.

Bilag
1. Beskrivelse af forskellige konfliktmæglingsordninger.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2

Bilag 1. Beskrivelse af forskellige konfliktmæglingsordninger
Det hidtidige tilbud: Frivillige konfliktmæglere
Som tilbuddet ser ud i dag, er driftens opgave ved konflikter:
• At informere om muligheden for konfliktmægling mundtligt eller via standardbrev
• At videregive deltagerinformation i henvisningsskema, når klager har sagt ja til at deltage i
mægling
• At koordinere samtalelokaler i beboernes nærområde til mæglingssamtale.
Beboerpjecer samt informationsplakater til både beboere og driftsmedarbejdere er tilgængelige.
Desuden er der udarbejdet en brevskabelon til konfliktramte beboere med information om
tilbuddet. Der har været afholdt workshop og oplæg for enkelte områdesekretærer og driftschefer
dels om ’de gode argumenter’, når man skal ’overtale’ beboere til at indgå i konfliktmægling, dels
om arbejdsgange for at henvise til mægling i projektet. Sådan support kunne også være en
mulighed i et evt. fremtidigt tilbud.
Mæglere kan anvendes i konflikter, der indeholder minimum én beboer, dvs. også konflikter med
3Bs personale eller konflikter i eksempelvis en afdelingsbestyrelse. Mæglingen foregår lokalt.
De enkelte afdelinger har ikke udgifter ved mægling grundet ekstern finasiering af projektet.
Fremtidigt tilbud: KAB’s konfliktmæglingsmodel
I KAB’s model er driftens opgaver, ved konflikter:
• At informere om muligheden for konfliktmægling
• At videregive beboers kontaktinfo til mægler, når:
a) en klager har tilkendegivet interesse for mægling eller
b) der er indgivet klage og det vurderes, at klager kunne profitere af en mægling
Konfliktmægler kontakter derefter beboer skriftligt eller telefonisk. Oftest sker kontakt via brev som
vedlægges ex. pjece om konfliktmægling og kontaktinformation til konfliktmægler. Når klager har
accepteret at indgå i mægling kontaktes påklagede. Hvis begge parter accepterer, indkaldes til
mæglingsmøde. Mægling foregår på KAB’s hovedkontor med mindre en af parterne har handicap,
der er til hindring herfor.
Mæglere kan anvendes i konflikter, der indeholder minimum én beboer, dvs. også konflikter med
3B’s personale eller konflikter i eksempelvis en afdelingsbestyrelse.
Erfaringsmæssigt munder hver 6. tilbud om mægling ud i et egentligt mæglingsmøde. Til gengæld
kan tilbuddet i sig selv og/eller forberedende telefoniske samtaler med mægler i nogle tilfælde
betyde, at konflikten løses uden der afholdes mæglingsmøde.
For selve mæglingen opkræves et beløb på 5.000 kr. plus moms for ydelsen. Det forberedende og
opfølgende arbejde faktureres til KAB’s timesats, der pt udgør 1.019,18 kr. ex moms.
Gennemsnitligt koster et gennemført forløb ca. 10.000 kr. ex moms. Udgifter ville blive afholdt af
afdelingen.
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Model: Sammenligning af hidtidig og fremtidig ordning

Sender brev, der tilbyder
mægling
Lokalitet for samtalerne
Koordinerer lokaler/nøgler
mv.
Mulige konfliktparter
Finansiering

Frivillig mægler
3B’s drift

KAB’s konfliktmægler
KAB’s mægler

Lokalt
3B’s drift

KAB’s hovedkontor
KAB’s mægler

Beboere/beboerdemokrater/
medarbejdere
Ekstern finansiering

Beboere/beboerdemokrater/
medarbejdere
Betaling pr. time/mægling
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PUNKT 21
INDSTILLING - 3B’s deltagelse i Almene Boligdage (O)

3B’s deltagelse i Almene Boligdage (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. september 2017
- Afdelingsudvalget den 31. august 2017
- 4. september 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om 3B’s deltagelse i Almene Boligdage.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at 3B deltager i Almene Boligdage som beskrevet under ”Løsning”. Den forventede udgift til deltagelse på ca. 10.000 kr. afholdes af kursuspuljen.

Problemstilling / Løsning
Organisationsbestyrelsen spurgte den 29. juni 2017 til 3B’s deltagelse i Almene Boligdage 2017.
Det blev aftalt, at deltagelsen afklares i Afdelingsudvalget, og at udgiften hertil kan afholdes af kursuspuljen.
Forretningsudvalget besluttede den 19. april 2017, at der ikke arrangeres en tur til Almene Boligdage for 3B’s afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse.
3B deltager dog under Almene Boligdage i en workshop med KAB om fællesskaber fredag den 17.
november samt en workshop lørdag den 18. november om 3B’s bestyrelsesuddannelse. 3B er
endvidere med en række projekter nomineret til Almene Fagpriser, som uddeles af BL til Almene
Boligdage:
•

3B – Sammen mod 2020 (Kategorien ’Beboerdemokrati’)

•

3B’s bestyrelsesuddannelse (Beboerdemokrati)

•

Opgavegrupper i 3B – Samskabelse (Beboerdemokrati)

•

Sundholm Syd (Nybyggeri)

•

Egedalsvænge (Renovering)

•

Frivillighedsgalla Valby (Boligsocialt)

•

All in – et oplæg til fremtidens ungearbejde (Boligsocialt)

•

Kokkedal kulturfestival (Boligsocialt)

•

Boligkonflikten - frivillig konfliktmægling i almene boligorganisationer (Boligsocialt) (fsb er
hovednomineret sammen med 3B, Lejerbo, VIBO og DAB)
1

3B’s specifikke bemanding til disse arrangementer aftales mellem formandskabet og administrationen.

Økonomi
3B’s deltagelse i arrangementerne til Almene Boligdage inklusiv transport og overnatning forventes
at udgøre ca. 10.000 kr., der afholdes af kursuspuljen.

Videre proces
Bemandingen til de beskrevne arrangementer aftales mellem formandskabet og administrationen.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 25
Opgavegrupper og følgegrupper

NOTAT

Projekt

-

Opgavegruppen – Digitalisering og IT – Afrapportering

Dato

-

14. september 2017

Organisationsbestyrelsen nedsatte i september 2016 en opgavegruppe om Digitalisering og IT.
Opgaverne for gruppen var:
• Med KAB at følge gennemførelsen af en analyse af, hvordan vi kan skabe et fælles og fremtidssikret IT- og digitaliseringssetup (organisation, strategi og teknologi) sammen.
• Lave oplæg til organisationsbestyrelsen om prioritering af IT- og digitaliseringsprojekter på
den korte bane.
• Drøfte udkast til en ny IT-sikkerhedspolitik for 3B.
• Tilse at digitaliseringen understøtter mål og ønsker om effektivisering, beboerservices, datasikkerhed og administrative og driftsmæssige løsninger.
Opgavegruppen har bestået af følgende medlemmer:
• Steen Egeberg (tovholder)
• Henrik Thorenfeldt
• Hans Jørgen Larsen
• Peter Howalt Andersen
• Daniel Lundberg
• Natasha Helbo
Den 11. september 2017 havde opgavegruppen om Digitalisering og IT sit sidste møde. Gruppens
medlemmer evaluerede forløbet og var enstemmigt tilfredse med gruppens arbejde, hvor digitalisering og IT har været i fokus både i forbindelse med service og effektivisering, og hvor det har
været muligt at byde ind med, hvad det er for nogle services, beboerne efterspørger. Opgavegruppen er samlet tilfreds med, at gruppen har fået sat IT yderligere på dagsordenen.
Derudover blev det fremhævet, hvilket output opgavegruppen har bidraget med, og hvor gruppen
har haft indflydelse:
•

Digital Drift. Opgavegruppen har drøftet og ønsket udvikling af digital ejendomsservice og
digital kommunikation med beboerne. Der gennemføres på den baggrund pilottest med digital drift ultimo 2017 med forventet implementering i hele 3B i 2018. Organisationsbestyrelsen forelægges indstilling om dette 14. september 2017.
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•

Digital booking af beboerlokaler. Opgavegruppen har ønsket, at det bliver muligt at
booke beboerlokaler digitalt. Denne mulighed indgår derfor i udrulningen af digital drift, jf.
ovenfor.

•

Digitaliseringsstrategi. Opgavegruppen har givet input til og drøftet udkast til digitaliseringsstrategi med KAB. Strategien behandles af de to organisationers bestyrelser i september 2017.

•

Referater fra afdelingsbestyrelsesmøder. Opgavegruppen har ønsket offentliggørelse af
referater fra afdelingsbestyrelsesmøder. Løsningen er udviklet og implementeret pr. 1. august 2017.

•

Hjemmeside. Opgavegruppen ønsker udvikling af ny hjemmeside for 3B og teknologi til
understøttelse af afdelingernes hjemmesider. Administrationen vil undersøge mulighederne herfor.

•

Persondata. Opgavegruppen har fulgt administrationens indsats med implementering af
EU’s nye persondataforordning. Administrationen forventer, at implementeringen er afsluttet medio 2018.

Udkast til IT-sikkerhedspolitik er ikke blevet behandlet, da dette afventer administrationens dialog
med Boligkontoret Danmark herom. Udkast til IT-sikkerhedspolitik vil i stedet blive forelagt organisationsbestyrelsen.
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