INDSTILLINGER TIL
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE
DEN 26. OKTOBER 2017

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde
Torsdag den 26. oktober 2017, Kl. 17-21
Havneholmen, ML - Danmark
Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming
Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Jens Wenzel Andreasen, Martin Baden, Pia
Cramer Hansson, Steen Egeberg, Ulrik Falk-Sørensen
Administrationen: Morten Boje, Jesper Bremholm, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal
(ref.)
Gæster: Solvej Strømsted (punkt 6), Kristine Mølholt Tørnkvist (punkt 7-8), Mette Thiberg (punkt
14-18)
Afbud: Svend Dupont Larsen
Mødeleder: Steffen Morild
Dirigent:
Formalia
1.
./.
2.

Referater
Revisionsprotokol

A-sager
3.
4.

Fremtidens Drift (O)
Fortrolig
Indstilling - Fælles domicil med KAB – status (O)

5.
./..
6.
./.
7.
./..
8.
./..

Indstilling - 3B - Sammen mod 2020 - Målsætninger til strategiske handleplaner (B)
Indstilling - Afdelingsbudgetter 2018 (B)

9.

Indstilling - Opgavegruppe om vedtægtsændringer (B)

10.
./..
11.
./.
12.
./.
13.

Indstilling - Ændring af driftsbekendtgørelsen: Effektivisering
af den almene boligsektor (O)
Indstilling - Habilitetsregler i 3B (B)

14.

Indstilling - Status på renoveringen af Egedalsvænge (B)
Fortrolig

Indstilling - Dokumentationspakke og styringsdialog
2017/2018 (B)
Indstilling - 3B’s forsikringer (B)
Fortrolig

Indstilling - Folkemødet 2018 - Endagstur for beboerdemokrater (B)
Indstilling - Genforhandling af udlejningsaftalen mellem BL's
1. kreds og Københavns Kommune (B)
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15.

16.
./..

Indstilling - Bryggergårdens ungdomsboliger - Afslutning af
byggesag, bevilling af trækningsret samt ændring af udlejningsmodel (B)
Indstilling - Måløv Park - Videreudvikling af institutionsgrund
(B)
Fortrolig

17.

Indstilling - Udvidet evaluering af en udvalgt byggesag (B)

18.
./..

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

B-sager
19.
20.

21.
22.
./.

Indstilling - Folehaven - Individuel kollektiv modernisering af
køkkener og badeværelser (B)
Indstilling - Højstensgård - Individuel kollektiv modernisering
af køkkener, badeværelser og inddækning af overdækkede
terrasser (B)
Indstilling - Bredere anvendelse af midler afsat til opgavegrupper (B)
Indstilling - Forankring af opgavegruppen Roller, respekt og
tillids arbejde (B)

Orienteringspunkter
23.
./.
24.
25.
./..
26.
./..
27.

Forretningsudvalget
 Møde den 10. oktober 2017
Byggeudvalget
Afdelingsudvalget
 Møde den 4. oktober 2017
Opgavegrupper og følgegrupper
Orienteringer fra BL

Afslutning
28.

Orientering fra formand / direktion / øvrige

29.
30.

Eventuelt
Næste møder og evaluering af dette møde
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PUNKT 3
Indstilling – Fremtidens Drift (O)
Fortrolig

PUNKT 4
Indstilling – Fælles domicil med KAB - Status (O)

Fælles domicil med KAB – status (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- 24. oktober 2017 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om status på arbejdet med et fælles domicil med KAB.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at status på arbejdet med fælles domicil med KAB tages til efterretning.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. april 2017, at administrationen skulle
arbejde videre med mulighederne for at etablere et fælles domicil med KAB.

Løsning
Administrationen er i gang med at udarbejde en business case for en eventuel flytning fra Havneholmen til et fælles domicil med KAB. Der udestår stadig en række forhold, der skal afklares nærmere.
Administrationen drøfter endvidere med KAB, hvordan en eventuel sammenflytning kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.
Administrationen vil orientere organisationsbestyrelsen om status på ovenstående.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Det forventes, at der kan fremlægges en egentlig business case på organisationsbestyrelsens møde den 7. december 2017 eller den 8. februar 2018.
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PUNKT 5
Indstilling – 3B - Sammen mod 2020 - Målsætninger til strategiske
handleplaner (B)

3B – Sammen mod 2020 – Målsætninger til strategiske handleplaner (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- Forretningsudvalget den 10. oktober 2017
- 11. oktober 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal beslutte om de strategiske handleplaner og målsætningerne til de
strategiske handleplaner skal indstilles til organisationsbestyrelsen.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at strategiske handleplaner med tilhørende målsætninger under 3B – Sammen mod 2020
godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling
3B’s strategi 3B – Sammen mod 2020 blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i maj 2016. Strategien består af et visionsbillede.
Organisationsbestyrelsen har i foråret 2017 godkendt en plan for implementering af 3B – Sammen
mod 2020. Herunder blev fokusområder for perioden 2017-2018 for de strategiske handleplaner
under 3B – Sammen mod 2020 godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 13. juni 2017.
Det blev i den forbindelse aftalt, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til konkrete målsætninger til de strategiske handleplaner.
Den 29. august 2017 godkendte Forretningsudvalget indstillingen 3B – Sammen mod 2020 - beboerundersøgelse, og de målepunkter, der undersøges ved en spørgeskemaundersøgelse, med
baseline i september/oktober 2017.

Løsning
Målsætninger i de strategiske handleplaner
Administrationen har lavet et udkast til målsætninger til de strategiske handleplaner. Der er udarbejdet 2-4 målsætninger til hver strategisk handleplan. De strategiske handleplaner med målsætninger er vedlagt i bilag 1.
Opfølgning på målsætningerne vil fremover indgå i ledelsesinformationen og den årlige forvaltningsrevision/årsberetning.
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En del af målsætningerne til de strategiske handleplaner undersøges via en spørgeskemaundersøgelse hos alle 3B’s beboere og afdelingsbestyrelser. Undersøgelsen blev sendt ud til 3B’s beboere medio september 2017 og afsluttes medio oktober 2017.
Udover de kvantitative data, som undersøges via beboerundersøgelsen, registreres udviklingen i
målsætningerne under de strategiske handleplaner via data fra blandt andet UNIK, 3B’s trivselsmåling og en undersøgelse i afdelinger med byggesager. En af målsætningerne – ’klare rammer
om beboerdemokratiet’ – håndteres via en opgavegruppe, som vil køre i 2018. I bilag 2 er vedlagt
en oversigt over de forskellige målsætninger, og hvordan de undersøges.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil opfølgning på målsætningerne fremover
indgå i ledelsesinformationen og den årlige forvaltningsrevision/årsberetning.

Bilag
1. Strategiske handleplaner med målsætninger.
2. Strategiske handleplaner - Målsætninger og målemetoder.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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I 10. OKTOBER 2017 I FORRETNINGSUDVALGET I

3B – SAMMEN MOD 2020
Strategiske handleplaner med målsætninger
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Otte strategiske handleplaner
Attraktivt og aktivt beboerdemokrati

Organisation med fokus på det økonomiske,
miljømæssige og sociale:

Fremtidens Administration i 3B
Fremtidens Drift i 3B
Synlige og åbne fællesskaber
Fremtidens Byggesager i 3B
Socialt ansvar i 3B
Gode muligheder for livsudfoldelse
Energi og Miljø i 3B

STRATEGISK HANDLEPLAN
Attraktivt og aktivt beboerdemokrati

Vi tror på, at fundamentet for vores fællesskab er et
attraktivt og aktivt beboerdemokrati, hvor beboere
på tværs af forskellighed, interesser og ønsker
træffer beslutninger om rammerne om deres
hverdag.
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Attraktivt og aktivt beboerdemokrati
Målsætninger:
• Beboere oplever større indflydelse på boligafdelingen
• Afdelingsbestyrelsesmedlemmer oplever større indflydelse på boligafdelingen og 3B
• Beboernes deltagelse i afdelingsmøderne stiger
• Der er klare rammer om beboerdemokratiet

Prioriterede indsatser:
• Organisationsbestyrelsens rammer (2017)
• Ny beboerdemokratisk model: Opgavegrupper (2017-20)
• Vedtægtsændringer 2018 (2018)
• Digitalt beboerdemokrati (2018 eller 2019)
• Lettere at være afdelingsbestyrelse / lokalt beboerdemokrati
(2019)
• Kommunikationsplatforme til beboerdemokratiet (2019)
• 3B’s bestyrelsesuddannelse (AFSLUTTET)
• Roller, Respekt og Tillid (AFSLUTTET)

Øvrige indsatser:
• 3B’s bestyrelsesuddannelse – hold 2 (2017-18)
• Ph.d. om beboerdemokrati (2016-2020)
• BestyrelsesWEB (AFSLUTTET)
• Vedtægtsændringer 2016 (AFSLUTTET)
• De unge beboerdemokrater (AFSLUTTET)
• Børnebestyrelser (AFSLUTTET)
• SelskabsWEB (AFSLUTTET)
• Offentlige referater fra afdelingerne (AFSLUTTET)
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Synlige og åbne fællesskaber

Vi tror på, at fællesskaber i 3B og de enkelte
afdelinger skal være baseret på synlige og åbne
fællesskaber, hvor alle kan deltage. Også
mennesker, der ikke bor i 3B – og hvor der er
muligheder og åbenhed over for at finde nye former
for fællesskab.
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Synlige og åbne fællesskaber
Målsætninger:
• Beboerne oplever, at der er større mulighed for fællesskaber
• Afdelingsbestyrelserne oplever, at der er større mulighed for fællesskaber
• Beboerlokalerne benyttes oftere

Prioriterede indsatser:
• Øget brug af beboerlokaler (2017)
• Bookingsystem til beboerlokaler (2018)
• Nye rammer for aktivitetspuljen (2018 eller 2019)
• Koncepter for fællesaktiviteter (2019)
• Kommunikationsplatforme for fællesskaber (2019)
• Guide til brug af fælleslokaler (AFSLUTTET)

Øvrige indsatser:
• 3B-fortællingen (2017-18)
• 3B-konferencen (2017)
• Folkemøde 2018 (2017-2018)
• Løb Mellem Husene – pilotprojekt (2018)
• Folkemøde 2016 (AFSLUTTET)
• Folkemøde 2017 (AFSLUTTET)
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Gode muligheder for livsudfoldelse

Vi tror på, at fællesskaber også er baseret på, at den
enkelte beboer og ansøger får gode muligheder for
livsudfoldelse, hvor man kan få en bolig og
udearealer, der passer til ens livssituation, interesser
og drømme.
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Gode muligheder for livsudfoldelse
Målsætninger:
• Beboernes tilfredshed med boligen og dens muligheder stiger
• 3B’s nybyggeri understøtter en varieret beboersammensætning
• 3B præger sin omverden

Prioriterede indsatser:
• Den spekulationsfrie andelsbolig (2017-20)
• Basisbyggeprogram (2017-18)
• Fælles opnotering (2017-19)
• Rammer for kollektiv råderet (2018)
• Rammer for individuel råderet (2019)
• Hvad er ‘Det gode boligområde’? (2020)
• AnsøgerWEB (AFSLUTTET)
• Intern oprykning (AFSLUTTET)
• Presserum og presseindsats (AFSLUTTET)

Øvrige indsatser:
• Generationernes Byhus (2016-18)
• Fornyelse af udlejningsaftaler (2017-18)
• Ny TV-lov (2017)
• Frivillig konfliktmægling (2017-2018)
• Hjem-til-alle-alliancen (?)
• AnsøgerWEB – fase 2 (2017)
• Udskiftning af MgO-plader (2017-20)
• All-in (2017)
• Godt-i-gang (2017)
• Boligpolitisk udspil i København (AFSLUTTET)
• Robuste Skæve Boliger – koncept (AFSLUTTET)
• Robuste Små Boliger – koncept (AFSLUTTET)
• Vedligeholdelsesreglement og -standarder (AFSLUTTET)
• Koncept for indsatsplaner (AFSLUTTET)
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Organisation med fokus på det økonomiske,
sociale og miljømæssige
Vi tror på, at fællesskab med plads til alle
forudsætter en stærk organisation med fokus på det
økonomiske, sociale og miljømæssige, hvor
økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd med
socialt ansvar og miljømæssig bæredygtighed.
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Fremtidens Administration i 3B
Målsætninger:
• Administrationsudgifterne (konto 112.1) pr. m2 er uændret i kroner i 2020 sammenlignet med 2017
• Beboernes tilfredshed med 3B’s service stiger
• Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service stiger
• Medarbejdernes trivsel stiger

Prioriterede indsatser:
Digitalisering og effektivisering:
• Opgavegruppe: Digitalisering og IT (2017)
• Digitaliseringsstrategi med KAB (2017)
• Digitalisering af kerneprocesser (2017-20)
• IT-drift med KAB (2017-18)
Ydelses- og takstkatalog:
• Fremtidens Ydelser (2017-18)
Partnerskab med KAB:
• Domicil med KAB (2017-20)
• Partnerskabsaftale med KAB (AFSLUTTET)
Strategi og eksekvering:
• 3B – Sammen mod 2020 (2016-17)
• Ledelsesinformation (AFSLUTTET)

Kommunikation og kundeservice:
• Intern kommunikation (2017-18)
Økonomistyring:
• Økonomistyring – fase 2 (2018 eller 2019)
• Regnskab og budget-processen (2017-18)
• Økonomistyring – fase 1 (AFSLUTTET)
• Kapitalforvaltning og likviditetsstyring
(AFSLUTTET)
HR:
• Strategisk kompetenceudvikling (2017-20)
• Nye personaleretningslinjer (2017-18)
• Lokalaftale-forhandlinger (2017)
• Persondata – medarbejdere (2017-18)
• Persondata – beboere (2017-18)

Øvrige indsatser:
• Stillingsstruktur i 3B (2017-19)
• Oprettelse af ny medarbejder (2017)
• Intro til nye medarbejdere (2017)
• Nyt HR-system (2017)
• Revitalisering af VN (2017)
• Huslejeregistret – fase 3 (2017)
• Retningslinjer for IT og telefon (2017)
• Afslutning af hjemfaldssager (2017-18)
• Forretningsgang for varslinger (2017)
• 3B-håndbogen – ‘Sådan lykkes vi i 3B’ (2018)
• Retningslinjer og forretningsgange (2017-20)
• Prokura (2017)
• LUS-koncept (2018)
• BeboerWEB (AFSLUTTET)
• Samarbejdsaftale med BDK (AFSLUTTET)
• NemID – lejekontrakter (AFSLUTTET)
• Revisorudbud (AFSLUTTET)
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Fremtidens Drift i 3B
Målsætninger:
• De afgrænsede driftsudgifter pr. m2 er uændrede i kroner i 2020 sammenlignet med 2017
• Beboernes tilfredshed med 3B’s service stiger
• Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service stiger
• Medarbejdernes trivsel stiger

Prioriterede indsatser:
• Organisationsændring (2017)
• Bygningseftersyn og henlæggelser (2018)
• BestyrelsesWEB (AFSLUTTET)
Fremtidens Drift:
1. Digitalisering
2. Servicekontorer - for beboerne
3. Servicecentre – for afdelingsbestyrelserne
4. Indkøb
5. Kan vi gøre det selv – eller?
6. Bedre organisering og teknologi
7. Driftsområder
8. Driftschefer og driftsledere
9. Opgaver og træning
10.Support fra Havneholmen

11.Nye serviceaftaler
12.Kan beboerne løse flere opgaver selv?
13.Samarbejdet mellem og med afdelingsbestyrelserne
Øvrige indsatser:
• MobilePay på servicekontor (2017)
• Udbud af forsikringer (2017)
• Ejendomsskatter (2016-18)
• Benchmarking af Almen Drift (2017-18)
• DV-modul (2017-19)
• iByg (2017-?)
• Arbejdsmiljø: Ejendomskontorerne (2017)
• Arbejdsmiljø: Affaldshåndtering (2017)
• Uddannelsesplan for EST-elever (2017)
• Samarbejdssamtale (AFSLUTTET)
• Digital Drift – business case (AFSLUTTET)
• Arbejdstøj (AFSLUTTET)
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STRATEGISK HANDLEPLAN
Fremtidens Byggesager i 3B
Målsætninger:
• Beboernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet stiger
• Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet stiger
• I perioden 2018-2020 tager vi 600 nye boliger i drift

Prioriterede indsatser:
Beboerkontakt:
• Opgavegruppe: Styring af renoveringssager (2017)
• Rejseholdskoncept (2017-2018)
• Beboerkommunikation i byggesager (2017-18)
• Behandling af klagesager (2017)
• Koncept for beboervejledninger (2017)
• Genhusning – politik og proces (2017)
Organisering:
• Honorarstruktur og ydelseskatalog (2017)
• Roller og ansvar (2017)
• Organisering og bemanding (AFSLUTTET)
Processer og styring:
• Risikostyring (2017)
• Kontraktstyring (2017-2018)
• Udbudsstrategi (2018)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesplanlægning (tidsstyring) 2017
Sags- og dokumentstyring i UNIK (2017-18)
Proces for helhedsplaner (2017-2018)
Proces for tilvalgskatalog (2017-2018)
Proces for 1 og 5-års-eftersyn (2017)
Efterreguleringer i byggesager – proces og oprydning (2017)
Indmelding af byggesager (AFSLUTTET)
Sagsporteføljestyring (AFSLUTTET)
Bygningseftersyns-proces (AFSLUTTET)
Budgetopfølgningsmodel (AFSLUTTET)

Øvrige indsatser:
• Stamdata-indberetninger (2017-2018)
• Proces for forsøgsprojekter (2018)
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STRATEGISK HANDLEPLAN

Socialt ansvar i 3B:
• Udarbejdes i 2018
• Fx fokus på socialøkonomiske virksomheder,
socialt indkøb og ansættelser på særlige
vilkår
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STRATEGISK HANDLEPLAN

Energi og Miljø i 3B:
• Udarbejdes i 2018 eller 2019
• Fx fokus på nedbringelse af ressourceforbrug,
indblik i eget ressourceforbrug,
affaldshåndtering
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3B – SAMMEN MOD 2020
Strategiske handleplaner - Målsætninger og målemetoder
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Otte strategiske handleplaner
Attraktivt og aktivt beboerdemokrati

Organisation med fokus på det
økonomiske, miljømæssige og sociale:
Fremtidens Administration i 3B
Fremtidens Drift i 3B

Synlige og åbne fællesskaber

Fremtidens Byggesager i 3B
Socialt ansvar i 3B
Gode muligheder for livsudfoldelse
Energi og Miljø i 3B
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Målsætninger og målemetoder
Målsætning

Målemetode

Beboere oplever større indflydelse på boligafdelingen

Beboerundersøgelse

Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne oplever større indflydelse på
boligafdelingen og 3B

Beboerundersøgelse

Beboernes deltagelse i afdelingsmøderne stiger

Registreringer på afdelingsmøder

Der er klare rammer om beboerdemokratiet

Kvalitativ vurdering

Beboerne oplever, at der er større mulighed for fællesskaber

Fællesskabsundersøgelsen/beboerundersøgelsen

Afdelingsbestyrelserne oplever, at der er større mulighed for
fællesskaber

Fællesskabsundersøgelsen/beboerundersøgelsen

Beboerlokalerne benyttes oftere

Når vi har et digitalt system. Data gennem det system.
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Målsætninger og målemetoder
Målsætning

Målemetode

Beboernes tilfredshed med boligen og dens muligheder stiger
(fx standard, råderet, tryghed, udearealer, fællesarealer, oprykning)

Beboerundersøgelse

3B’s nybyggeri understøtter en varieret beboersammensætning

Graf over udviklingen inden for vores boligtyper: Store-,
små-, ungdoms-, skæve-, plejeboliger, AlmenBolig+ og
bofællesskaber

3B præger sin omverden

Data fra medieovervågning. Vurdering af hvor stort aftryk
3B har sat på historien.
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Målsætninger og målemetoder
Målsætning

Målemetode

Administrationsudgifterne (konto 112.1) pr. m2 er uændret i kroner i
2020 sammenlignet med 2017

Data fra Unik

Beboernes tilfredshed med 3B’s service stiger (Strategisk
Handleplaner: både fremtidens administration og fremtidens drift)

Beboerundersøgelse

Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service stiger (Strategisk
Handleplaner: både fremtidens administration og fremtidens drift)

Beboerundersøgelse

Medarbejdernes trivsel stiger (Strategisk Handleplaner: både
fremtidens administration og fremtidens drift)

Den årlige trivselsmåling

De afgrænsede driftsudgifter pr. m2 er uændrede i kroner i 2020
sammenlignet med 2017

Data fra Unik

Beboernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet stiger

Byggesagsundersøgelse

Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet
stiger

Byggesagsundersøgelse

I perioden 2018- 2020 tager vi 600 nye boliger i drift

Data fra Byg/Unik
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Målsætningerne én for én

Mål

Hvordan:

En del af målsætningerne bliver målt via en beboerundersøgelse. Skalaen i undersøgelsen er opbygget
på en skala fra  til  (1-4) hvor  fx er "Ja, der er meget indflydelse" og  er "ingen indflydelse”.

Strategisk handleplan:
Kommunikationsform:
Frekvens:
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Målsætning
Beboere oplever større indflydelse på boligafdelingen

Hvordan: Spørgeskemaundersøgelse
•

Hvor stor indflydelse oplever du at have på din boligafdeling? (Vægter 100 pct.)

Strategisk handleplan: Attraktivt og aktivt beboerdemokrati
Kommunikationsform: Rapport og ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 8 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer oplever større indflydelse
på boligafdelingen og 3B
Hvordan: Spørgeskemaundersøgelse
•

Hvor stor indflydelse oplever du at have på din boligafdeling? (Vægter 50 pct.)

•

Hvor stor indflydelse oplever du at have på 3B? (Vægter 50 pct.)

Strategisk handleplan: Attraktivt og aktivt beboerdemokrati
Kommunikationsform: Rapport og ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 9 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Beboernes deltagelse i afdelingsmøderne stiger

Hvordan: Registreringer på afdelingsmøder
Antal deltagere ift. hustand/bolig i 3B.

Strategisk handleplan: Attraktivt og aktivt beboerdemokrati
Kommunikationsform: Ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 10 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Der er klare rammer om beboerdemokratiet

Hvordan: Kvalitativ vurdering
Opgavegruppe " Afdelingsbestyrelsens kompetencer"

Strategisk handleplan: Attraktivt og aktivt beboerdemokrati
Kommunikationsform: Ledelsesinformation
Frekvens: En gang

I SIDE 11 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Beboerne oplever, at der er større mulighed for fællesskaber

Hvordan: Spørgeskemaundersøgelse/fællesskabsundersøgelse
•

Oplever du alt i alt gode muligheder for fællesskab i din afdeling? (Vægter 100 pct.)

Strategisk handleplan: Synlige og åbne fællesskaber
Kommunikationsform: Rapport og ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 12 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Afdelingsbestyrelserne oplever, at der er større mulighed for
fællesskaber
Hvordan: Spørgeskemaundersøgelse/fællesskabsundersøgelse
•

Oplever du alt i alt gode muligheder for fællesskab i din afdeling? (Vægter 100 pct.)

Strategisk handleplan: Synlige og åbne fællesskaber
Kommunikationsform: Rapport og ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 13 I

Målsætning
Beboerlokalerne benyttes oftere

Hvordan: Afventer digitalt system

Strategisk handleplan: Synlige og åbne fællesskaber
Kommunikationsform: Ledelsesinformation
Frekvens: Årligt når vi har et digitalt system

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

I SIDE 14 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Beboernes tilfredshed med boligen og dens muligheder stiger
- (fx standard, råderet, tryghed, udearealer, fællesarealer, oprykning)

Hvordan: Spørgeskemaundersøgelse
•

Hvor tilfreds er du alt i alt med at bo i 3B? (Vægter 100 pct.)

Strategisk handleplan: Gode muligheder for livsudfoldelse
Kommunikationsform: Rapport og ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 15 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
3B’s nybyggeri understøtter en varieret beboersammensætning

Hvordan: Data fra byg/Unik
Data hentes i Unik. I perioden 1/1-2018-31/12-2020, trækkes data på antallet af boliger. Vi måler på
udvalgte boligtyper, familie-, små-, ungdoms- , skæve-, plejeboliger og bofællesskaber.

Strategisk handleplan: Gode muligheder for livsudfoldelse
Kommunikationsform: Ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 16 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
3B præger sin omverden

Hvordan: Kvalitativ vurdering
Data fra medieovervågning på baggrund af udvalgte parametre: landsdækkende, lokalt, tv, radio, trykt, 3Bcitat, 3B-nyhed eller kommentar.

Strategisk handleplan: Gode muligheder for livsudfoldelse
Kommunikationsform: Oversigt og ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 17 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Beboernes tilfredshed med 3B’s service stiger

Hvordan: Spørgeskemaundersøgelse
• Hvor tilfreds er du med de digitale løsninger du kan anvende for at komme i kontakt med 3B (fx
mails, AnsøgerWeb, BeboerWeb og NemID ved lejekontrakter)? (Vægter 25 pct.)
• Hvor gode er vi i 3B til at besvare dine henvendelser? (Vægter 25 pct.)
• Hvor gode er vi i 3B til at passe udearealerne? (Vægter 25 pct.)
• Hvor gode er vi til at løse opgaver i din lejlighed (eksempler på opgaver: Hvis din vandhane drypper
eller der ikke er varme på dine radiatorer)? (Vægter 25 pct.)

Strategiske handleplaner: Fremtidens Administration i 3B & Fremtidens Drift i 3B
Kommunikationsform: Rapport og ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 18 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service stiger

Hvordan: Spørgeskemaundersøgelse
•

Hvor tilfreds er du med 3B´s betjening af jeres afdelingsbestyrelse? (Vægter 100 pct.)

Strategiske handleplaner: Fremtidens Administration i 3B &Fremtidens Drift i 3B
Kommunikationsform: Rapport og ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 19 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service på
byggeområdet stiger
Hvordan: Spørgeskemaundersøgelse
Afventer sidste møde i opgavegruppen ‘Styring af renoveringssager’.

Strategisk handleplan: Fremtidens Byggesager i 3B
Kommunikationsform: Rapport og ledelsesinformation
Frekvens: Afventer

I SIDE 20 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Beboernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet stiger

Hvordan: Spørgeskemaundersøgelse
Afventer sidste møde i opgavegruppen ‘Styring af renoveringssager’.

Strategisk handleplan: Fremtidens Byggesager i 3B
Kommunikationsform: Rapport og ledelsesinformation
Frekvens: Afventer

I SIDE 21 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Administrationsudgifterne (konto 112.1) pr. m2 er uændret i
kroner i 2020 sammenlignet med 2017
Hvordan: Unik-data
Data hentes i Unik

Strategisk handleplan: Fremtidens Administration i 3B
Kommunikationsform: Ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 22 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
De afgrænsede driftsudgifter pr. m2 er uændrede i kroner i
2020 sammenlignet med 2017
Hvordan: Unik-data
Data hentes i Unik

Strategisk handleplan: Fremtidens Drift i 3B
Kommunikationsform: Ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 23 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
I perioden 2018-2020 tager vi 600 nye boliger i drift

Hvordan: Unik-data
Data hentes fra byg og byggeøkonomi i Unik. I perioden 1/1-2018-31/12-2020, trækkes data på antallet af
boliger. Tager i drift årligt = driftsdatoen.

Strategisk handleplan: Fremtidens Byggesager i 3B
Kommunikationsform: Ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

I SIDE 24 I

I 26. OKTOBER 2017 I ORGANISATIONSBESTYRELSEN I

Målsætning
Medarbejdernes trivsel stiger

Hvordan: Den årlige trivselsmåling

Strategiske handleplaner: Fremtidens Administration i 3B &Fremtidens Drift i 3B
Kommunikationsform: Rapport og ledelsesinformation
Frekvens: Årligt

PUNKT 6
Indstilling – Afdelingsbudgetter 2018 (B)

Afdelingsbudgetter 2018 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- Afdelingsudvalget den 4. oktober 2017
- 13. oktober 2017 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdelingsbudgetter for 2018 og evaluere efterårets
afdelingsmøder.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdelingsbudgetter for 2018, der er vedtaget på afdelingsmøder i efteråret 2017, godkendes, jf. bilag 1.

2.

at afdelingsbudgetter for 2018, for afdelinger uden afdelingsmøde godkendes, jf. bilag 1.

3.

at afdelingsbudgetter for 2018 for afdelinger, hvor der endnu ikke har været afholdt afdelingsmøde, godkendes, under forudsætning af efterfølgende godkendelse på afdelingsmøderne, jf. bilag 1.

4.

at 15 afdelingsbudgetter for 2018, der afvikler underskud over mere end tre år godkendes,
jf. bilag 1.

5.

at afdelingsmøderne afholdt i efteråret 2017 evalueres.

Problemstilling
Der har i efteråret 2017 været afholdt de årlige afdelingsmøder i langt de fleste boligafdelinger i 3B
for blandt andet at vedtage afdelingsbudgetter for 2018. Der skal på den baggrund tages endeligt
stilling til godkendelse af afdelingsmødernes vedtagne afdelingsbudgetter for 2018.
Samtidig skal der tages stilling til godkendelse af afdelingsbudgetter for 2018 for afdelinger uden
afdelingsmøde. En oversigt over afdelinger uden afdelingsmøde er vedlagt som bilag 1.
Herudover orienteres om afdelingsbudgetter for 2018, som ikke blev vedtaget på afdelingsmødet i
efteråret 2017, herunder den videre proces for at få disse afdelingsbudgetter godkendt.
Der skal også tages stilling til 15 afdelingsbudgetter, hvor der afvikles underskud over mere end tre
år. Dette er en ny procedure, der anbefales af 3B’s revisor PwC.
En række af organisationsbestyrelsens medlemmer har deltaget på afdelingsmøderne via rollen
som 3B-kontaktpersoner for afdelingerne. Samtidig er budgetfolderen, der sendes ud til alle bolig1

lejere, blevet opdateret med nyt design. På den baggrund foreslås det, at efterårets afdelingsmøder kort evalueres af organisationsbestyrelsen.

Løsning
Afdelingsbudgetter 2018
En oversigt over afdelingsbudgetter for 2018 er vedlagt som bilag 1. Oversigten indeholder både
afdelinger, hvor afdelingsbudget for 2018 blev vedtaget på afdelingsmøderne i efteråret 2017 samt
afdelinger uden afdelingsmøde, hvor afdelingsbudgettet derfor ikke er behandlet. Det drejer sig om
afdelinger oplistet i bilag på side 25-30 under overskriften ’Institutioner, særboliger m.v.’. Endelig
indeholder oversigten afdelingerne 1016 Dortheavej, 6068 Australiensvej, 3076 Lampestedet og
3045 Egedalsvænge, hvor der endnu ikke har været afholdt afdelingsmøde.
I bilag 1 fremgår lejeændringerne i afdelingerne. Den gennemsnitlige lejestigning i 3B er 0,87 pct.
Den højeste lejestigning ligger på 5 pct. (afdeling 3044 Måløvpark).


Der er 33 afdelinger, hvor budgettet balancer uden lejestigning



30 afdelinger som stiger primært på grund at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er steget. Henlæggelserne er i 2018 gennemsnitligt steget med ca. 7 pct.



7 afdelinger får nedsat deres leje



De øvrige afdelinger stiger af forskellige grunde, som stigning i udgifter til vand, løn til drifts
personale, lån og afvikling af underskud.

Den gennemsnitlige m²-leje i 3B for 2018 udgør 952,86 pr. m² pr. år. Den laveste leje for familieboliger i 3B udgør 628,52 kr. pr. m² pr. år (3041 Remisevænget Nord) og den højeste leje for familieboliger udgør 1.402,71 kr. pr. m² pr. år (3069 Solsikken opført i år 2003).
Afvikling af underskud
I bekendtgørelsen om drift af almene boliger § 66 stk. 3 fremgår det at ”Eventuelle indeståender på
afdelingernes resultatkonto, jf. § 74, skal budgetteres afviklet over højst 3 år. Skønnes det påkrævet for boligernes videreførelse, kan en negativ saldo dog afvikles over højst 10 år.” Det er ikke
specificeret i bekendtgørelsen, at der skal søges godkendelse til at afvikle over mere end 3 år hos
organisationsbestyrelsen. 3B’s revisor anbefaler, at afvikling af underskud over mere end tre år
godkendes af organisationsbestyrelsen. Dette har hidtil været praksis gennem tidligere godkendelser af afdelingsbudgetter, dog i mindre eksplicit omfang.
Der er pt. 15 afdelinger som afvikler underskud over mere end tre år. Tre af disse afdelinger er
færdige med at afvikle deres underskud i 2018. En liste over afdelinger, der afvikler underskud
over mere end tre år fremgår af side 32-35 i bilag 1 sammen med en begrundelse for afviklingens
længde.
2

Der er i de fleste tilfælde lagt til grund, at hvis afvikling af underskud udgør over 1 pct. i lejeforhøjelse, forlænges afviklingsperioden, for at indfasningsperioden bliver så overskuelig som mulig for
beboerne. I andre tilfælde har afdelingsbestyrelsen ønsket en præcis lejeforhøjelse, og den længere indfasning er her nødvendig for at nå denne lejeforhøjelse uden for høje huslejestigninger. I bilag 1 fremgår det, hvilken konsekvens det vil få i den enkelte afdeling, såfremt den forlængede
afvikling af underskud ikke godkendes.
Evaluering
Der vil i efteråret 2017 blive afholdt 81 afdelingsmøder.
Ud over de obligatoriske emner om blandt andet afdelingsbudgetter for 2017 bliver der på møderne behandlet indkomne forslag fra beboere. Gennemgående forslag er blandt andet forslag fra
beboerne om husdyr, antenne og parkering.
Budgetfolderen, som uddeles til samtlige boliglejemål, har fået nyt udseende og indhold. Blandt
andet er der indført farver, som indikerer, hvilke budgetposter beboerne har indflydelse på. Der er
ligeledes indsat en ordforklaring til budgettet, som forklarer udvalgte budgetposter.

Økonomi
Den økonomiske huslejekonsekvens for afdelingerne er beskrevet i bilag 1.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen implementere afdelingsbudgetterne og de dertilhørende afviklinger af underskud over tre år.
Hvis der er afdelinger hvor afdelingsbudgettet ikke bliver vedtaget på afdelingsmøderne, vil administrationen vende tilbage til organisationsbestyrelsen med håndtering af dette.
Administrationen vil inddrage evalueringens pointer i planlægningen af næste års afdelingsmøder.

Bilag
1. Afdelingsbudgetter 2018 - Oversigt over lejeforhøjelser pr. 1. januar 2018.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling organisationsbestyrelsen.
Afdelingsudvalget spurgte ind til henlæggelsesniveauet i de afdelinger, hvor der er lejenedsættelse. Administrationen har tilføjet en oversigt i bilag 1, hvor henlæggelsesniveau og lejenedsættelse
kommenteres.

3

Oversigt over lejeforhøjelser pr. 1. januar 2018

Indholdsfortegnelse

Side
Oversigt over boligafdelinger

3

Oversigt over Almen bolig+

13

Oversigten over medejerboliger

14

Oversigten over ungdomsboliger

15

Oversigten over ældreboliger

18

Oversigten over institutioner, særboliger m.v.

21

Oversigten over nedstemte budgetter

24

Oversigt lejenedsættelse

36

Oversigt afgrænsede driftsudgifter

38

Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Kr. total

1011

Toftegård

1952

Ja

04-09-17

-

-

0,00%

1012

Herlevgårdsvej

1954

Ja

12-09-17

-

-

0,00%

1013

Herlev Torv

1956

Ja

12-09-17

6.419,00

6,70

1,00%

1014

Martins Gård

1955

Ja

13-09-17

135.083,00

12,10

1,38%

1015

Egeløvparken

1972

Ja

11-09-17

-

0,00%

1018

Hjortegården

1975

Ja

05-09-17

1027

Søagerpark

2004

Ja

18-09-17

599.318,00

-

8,82

-

1,00%

0,00%

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

893,59 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
750,80 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
Renoveret blok 2, leje pr. m² i 2018
901,94
676,77 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes højere vandafgift, da
vandforbruget er steget i afdelingen over
de seneste år.
889,10 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagte og periodiske
vedligeholdelsesarbejder er hævet, samt
at der er indregnet en højere udgift til
afdelingens fælles vandforbrug.
761,67 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
890,67 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at afdelingens udgift til løn
forventes at stige, da der er ændring i
stillinger fra ejendomsfunktionær til
gartner for 2 medarbejdere. Derudover er
der indregnet højere renteudgifter, det
skyldes, at der er beregnet rente af
reguleringskontoen, hvor midlerne til
helhedsplanen er henlagt.
999,93 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.

3

Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

1031

Taastrup Torv

2014

Ja

21-09-17

1036

Midgård

2015

ja

19-09-17

1041

Toftegård Tag

2013

Ja

04-09-17

3031

Danalund

1951-52

ja

3032

Folehaven

1952-62

ja

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Kr. total
43.040,00

21,15

1,95%

-

0,00%

68.270,00

29,76

3,00%

19-09-17

354.936,00

18,51

2,27%

14-09-17

160.894,00

2,37

0,30%

-

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

1.105,71 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at udgifterne til lån
forventes at stige, samtidig er der
indregnet udgifter i forbindelse med
hovedrengøring af trapper.
Ejerforeningen har varslet en stigning i
2017, og denne stigning er indregnet
budgettet for 2018.
1.025,04 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
1.021,77 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der er indregnet et
mindre driftsstøttelån fra Boligforeningen
3B.
833,94 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at afdelingens
henlæggelser til planlagt og periodisk
vedligeholdelse sættes op, for at
afdelingen har henlæggelser nok til at
kunne dække fremtidige forventede
arbejder.
791,13 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
steget for at kunne dække fremtidige
vedligeholdelsesarbejder. Denne stigning
modsvares delvist af, at afskrivning på
solcelleanlægget bortfalder i 2018.
Samtidig er lån vedrørende tage
færdigbetalt i 2017.
for familieboliger med individuelt vand
Druehaven 39-41) er stigningen på
0,13% leje pr. m² i 2018 kr. 996,23

4

Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

3033

Bærhaven

3034

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Kr. total

1954

Ja

07-09-17

-

Vestergården 1

1950-53

Ja

19-09-17

3035

Vestergården 2

1954-57

ja

19-09-17

3036

Højstensgård

1954-57

Ja

11-09-17

-

3037

Høje Gladsaxe

1965

Ja

05-09-17

-

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

-

0,00%

766,22 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
789,81 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der skal afvikles på
driftslån fra Boligforeningen 3B samt
udgifter til lån på forbedringsarbejder.

233.801,00

16,85

2,18%

144.060,00

7,36

1,03%

721,95 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som hovedsageligt skyldes, at
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er hævet for at sikre, at
afdelingen kan dække fremtidige
forventede vedligeholdelsesarbejder.
Derudover er der budgetteret med højere
udgifter til løn og ekstraarbejde, som ikke
tidligere har været budgetteret.
Ændringen fra renteudgifter til
renteindtægter på mellemregning
udligner dog delvist disse ændringer.

-

0,00%

-

0,00%

739,98 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
754,34 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
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Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

3038

Søbyvej

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde
1965

Ja

19-09-17

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Kr. total

(17.390,00)

(8,41)

-1,17%

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

672,72 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at der i budgettet for 2017
var indregnet afskrivning af opsætning af
vandmålere i afdelingen. Denne udgift er
ikke indregnet i budgettet for 2018.
Derudover sættes lejeindtægten ned
med det beløb udgiften til vand udgør, da
der opsættes vandmålere i 2017, der vil
derfor blive opkrævet et tilsvarende
beløb i aconto for vand udover lejen.
(kr. 37,71 pr. m²)

3039

Remisevænget Øst

3040

Remisevænget Vest

3041

Remisevænget Nord

3044

3045

1965-66

Ja

13-09-17

-

-

1966-67

Ja

20-09-17

-

-

0,00%

1969-70

Ja

18-09-17

-

-

0,00%

Måløvpark

1971

Ja

28-09-17

38,41

5,00%

Egedalsvænge

1974

00-01-00

997.067,00

-

0,00%

0

0,00%

670,33 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring for afdelingens
familieboliger.
772,14 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
Lejeindtægten sættes ned med det beløb
udgiften til vand udgør, og der vil derfor
blive opkrævet et tilsvarende beløb i
aconto for vand udover lejen.
(kr. 52,47 pr. m²)
628,52 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring for afdelingens
familieboliger.
806,57 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet, samt færre lejeindtægter fra
institutionen.
639,5 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
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Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Kr. total

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

3046

Hammelstruphus

1980

Ja

12-09-17

82.561,00

19,43

1,97%

1.005,89 Budgettet for 2018 udviser et underskud
som skyldes øgede henlæggelser til
planlagt og periodisk
vedligeholdelse, samt en lavere afvikling
af tidligere års overskud.
1.093,44 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse og
fornyelser er hævet for at kunne dække
de fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

3047

Hedelyngen

1981

Ja

27-09-17

269.654,00

21,97

2,05%

3050

Rådmandsbo

1988

Ja

30-08-17

8.319,00

2,10

0,20%

1.051,64 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet, for at afdelingen har
henlæggelser nok til, at kunne dække
fremtidige forventede arbejder og at der
fremover ikke vil være indtægter
vedrørende leje af byggegrund.

3051

Østerhøj

1990

Ja

07-09-17

34.678,00

5,48

0,51%

1.080,79 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som hovedsageligt skyldes, at der er
budgetteret med højere udgifter til vand
og løn. Vandudgiften budgetteres efter
forbruget i 2016, og afvigelsen på lønnen
skyldes, at to medarbejdere har opnået
anciennitetstillæg.

3052

Vestergården 3

1989

Ja

14-09-17

34.138,00

16,46

1,50%

1.113,54 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggerne til planlagt
og periodisk vedholdelse er hævet, for at
afdelingen har henlæggelser nok til, at
kunne dække fremtidige forventede
arbejder.
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Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

3053

Elmehaven

1995

Ja

13-09-17

3055

Dyvekevænget

1997

Ja

27-09-17

3056

Egegade

1993

Ja

06-09-17

3057

A. F. Beyersvej

1995

Ja

11-09-17

3058

Prangerhuset

1997

Ja

3061

Ved Rosenhaven

1997

3064

Grønhøj

3065

Guldbergsgade

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Kr. total
-

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

-

0,00%

24,26

2,23%

-

0,00%

71.253,00

24,77

2,44%

23-08-17

(53.400,00)

(12,89)

-1,08%

Ja

04-09-17

113.961,00

35,24

3,03%

2001

Ja

12-09-17

17.820,00

14,63

1,43%

1.037,82 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der afvikles på opsamlet
underskud fra 2015 og 2016.

2002

Ja

18-09-17

-

0,00%

1.199,23 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.

293.835,00

-

-

1.060,10 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
1.112,01 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse og
fornyelser er hævet.
1.214,02 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
1.040,07 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.180,96 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at afdelingen fik et
overskud i 2016 og derfor skal afvikle på
et større opsamlet resultat.
1.198,33 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet, for at afdelingen har
henlæggelser nok til at kunne fremtidige
forventede arbejder.
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Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Kr. total

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

3067

Jægerbo

2002

Ja

11-09-17

44.643,00

35,56

3,16%

1.160,81 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder. Samtidig er
driftslån fra Boligforeningen 3B
nedtrappet.

3069

Solsikken

2003

Ja

21-09-17

41.165,00

28,18

2,05%

1.402,71 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.

3070

Valmuen

2003

Ja

18-09-17

50.910,00

30,97

2,57%

1.235,84 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt periodisk vedligeholdelse og
fornyelser er hævet, samtidig forventes
udgifterne til lån at stige i takt med
beboerbetalingen. Beboerbetalingen er
den andel af udgifterne til lån i
ejendommen, som beboerne skal betale.

3071

Kløvermarken

2002

Ja

13-09-17

5.876,00

14,00

1,15%

1.231,44 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet, for at afdelingen har
henlæggelser nok til at kunne dække
fremtidige forventede arbejder.
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Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

3072

Brohuset

2007

Ja

12-09-17

3076

Lampestedet ( C )

2013

6061

Hvidbjergvej

1931-32

Ja

31-08-17

6062

Valby

1933-41

Ja

26-09-17

12-10-17

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Kr. total

(237.666,00)

(40,65)

-3,75%

-

0,00%

71.186,00

20,21

2,42%

371.992,00

15,82

2,00%

-

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

1.043,25 Budgettet udviser et overskud, som
skyldes at at der er indregnet afvikling af
overskud fra 2016. Det skal dog nævnes
at henlæggelserne til planlagt og
periodisk vedligeholdelse er hævet.
Derudover er der ændret
regnskabsprincip i forhold til
ejerforeningen, så der fremadrettet ikke
periodiseres, men budget og
regnskabstal indregnes forskudt i
afdelingens regnskab og budget.
1.019,50 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
855,20 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at udgifter til el er steget,
både pris og forbrug. Herudover er der
indregnet almindelig løn udvikling til
driftspersonalet. Samtidig er der
indregnet afdrag på lån til
Boligforeningen 3B's dispositionsfond,
vedrørerende badeværelser og tilskud
fra Staten til privat byfornyelse er nedsat
og bortfalder helt i år 2019.
806,68 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder. Samtidig er
der indregnet afvikling af alle lån
afdelingen har hos 3B. Lånene vil blive
afviklet over en periode på 30 år.
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Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

6063

Sangergården 1

1944-45

6064

Damagervej

1948-50

6065

Händelsvej

6066

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Kr. total

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

14-09-17

111.093,00

19,48

2,43%

821,13 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet, for at afdelingen har
henlæggelser nok til, at kunne dække
fremtidige forventede arbejder.

Ja

30-08-17

200.090,00

21,50

2,46%

895,53 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der er højere udgifter til
løn, da der er budgetteret med en ekstra
varmemester i 2018 og at
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er hævet, for at
afdelingen har henlæggelser nok til, at
kunne dække fremtidige forventede
arbejder.

1963-64

Ja

21-09-17

149.458,00

17,57

2,27%

791,75 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet, samt at der er budgetteret med
en ekstra varmemester i Sydhavnen.

Stubmøllevej

1971

Ja

30-08-17

(24.627,00)

(14,87)

-2,00%

6067

Vestergårdsvej

1993

Ja

07-09-17

-

0,00%

6068

Australiensvej

1929

728,71 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som primært skyldes, at
lejefastsættelsen i henhold til
helhedsplanen er blevet reguleret i
forhold til budget 2017
989,81 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
749,24 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at afviklingen på
underskudslånet er sat op, da
afdelingens økonomi tillader det.

25-10-17

18.635,00

7,42

1,00%
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Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

6069

Ryesgade

6071

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Kr. total
-

Ja

24-08-17

Hørgården 1

1967-68

Ja

06-09-17

182.022,00

6,22

0,78%

6072

Hørgården 2

1971

Ja

06-09-17

240.671,00

9,84

1,16%

857,86 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der er indregnet udgifter
til ydelserne på lån til dækning af
arbejdet vedrørende indgangspartierne.
Derudover aftrappes huslejetilskuddet og
er helt aftrappet i 2020.

6074

Lønstrupgård

1972-74

Ja

26-09-17

0,00%

6076

Bryggergården

1973-74

Ja

21-09-17

774,05 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at ungdomsboligerene har
fået fritagelse for betaling af
ejendomsskatter. Herudover er lejen til
den gamle helhedsplan nedsat i forhold
til endelig finansiering af sagen.
856,45 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som hovedsagligt skyldes, at
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er hævet for at sikre, at
afdelingen kan dække fremtidige
forventede vedligeholdelsesarbejder.

6077

Kaysergården

1977

Ja

26-09-17

82.082,00

-

-

8,44

-

0,00%

Særlige forhold

2000

-

-

Leje pr. m² i
2018

1,00%

0,00%

940,88 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
804,17 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der er indregnet udgifter
til ydelserne på lån til dækning af
arbejdet vedrørende indgangspartierne.

1.061,53 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.

12

Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Kr. total

6079

Slotsherrenshus

1979-80

Ja

18-09-17

40.253,00

14,81

1,68%

6080

Apostelgården

1988-92

Ja

07-09-17

104.840,00

9,08

0,85%

6081

Sangergården 2

14-09-17

76.326,00

28,50

2,35%

6082

Porthuset

1990-91

Ja

04-09-17

-

0,00%

6084

Grønrisvej

1990-91

Ja

26-09-17

119.040,00

28,01

2,43%

6086

Kronprinsessegade

1999

Ja

20-09-17

(12.184,00)

(22,52)

-3,01%

1989

-

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

896,27 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelser til planlagt
og periodisk vedligeholdelse er hævet for
at sikre, at afdelingen kan dække
fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder. Herudover har
afdelingen afviklet på et stort overskud
fra 2013, som er færdig afviklet i 2017,
og derfor falder andre ordinære
indtægter.
1.077,53 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at afdelingen har fået et
underskud i 2016, som skal afvikles med
start i 2018.
1.241,22 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der forventes højere
udgifter til vand og el, som er beregnet
ud fra forbruget i 2016. Samtidig
forventes det at priserne på vand og el vil
stige.
1.231,15 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
1.180,80 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der er højere udgifter til
lønninger, da der er budgetteret med en
ekstra varmemester i Sydhavnen.
Ungdomsboligerne får en lavere
huslejestigning
endudviser
familieboligerne.
Det
725,67 Budgettet for 2018
et overskud,
som skyldes, at afdelingen fik overskud i
2016 og starter med afvikling af
overskuddet i 2018, hvor der tidligere har
været afviklet et underskud.
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Budget 2018

Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Kr. total

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

6087

Norgesgade

1997

Ja

28-09-17

57.653,00

29,66

2,80%

1.088,84 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes at, henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.

6094

Blækhuset

2003

Ja

14-09-17

23.268,00

40,68

3,32%

1.265,92 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder. Samtidig skal
afdelingen afvikle på et underskud fra
2015, hvor der tidligere har været afviklet
på et overskud. Herudover får afdelingen
ikke driftslån fra Boligforeningen 3B's
dispositionsfond.

6095

Arbejderboligerne

1999

Ja

29-08-17

(177.726,00)

(54,07)

-4,95%

1.038,24 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at der tidligere har været
indregnet indbetaling til nybyggerifonden,
dette budgetteres der ikke med i 2018.
Derudover er der indregnet højere
afvikling af opsamlet resultat, da
afdelingen fik et overskud i 2016.

6099

Sejlhuset

2008

Ja

21-09-17

-

0,00%

8,47
40,68
(54,07)

0,85%
5,00%
-4,95%

Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger

-

77.838,14
997.067,00
(237.666,00)

1.112,56 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
952,65
1.402,71
628,52
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Budget 2018

Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder udelukkende Almen+ boliger.
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn

1016

Dortheavej

Opførelselsår

Godkendt
afdelingsmøde
30-10-17

2013

Kr. total

Kr. pr. m²

%

Leje pr. m² i
2018

-

-

0,00%

811,37

-

-

0,00%

849,85

(44,60)

-4,72%

900,28

-

0,00%

928,88

30-08-17
1019

Teglværkshaven

2012

ja
29-08-17

1030

Sundholm Syd

2015

ja

(225.178,00)
18-09-17

1037

Kløverbladsgade

2016

ja

14-09-17

3074

Signalgården
Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger

2011

Ja

56.893,00

9,74

1,21%

814,51

(33.657,00)
56.893,00
(225.178,00)

(6,97)
9,74
(44,60)

-0,70%
1,21%
-4,72%

860,98
928,88
811,37

Særlige forhold
Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at afdelingens
ejendomsvurdering er nedsat, og det
betyder, at ejendomsskatten er faldet.
Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at udgifterne til lån i
ejendommen stiger og samtidig er
afviklingen af overskud fra 2013
færdigafviklet. Det skal dog nævnes at
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse også nedsættes i takt
med afviklingen af overskuddet.
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder udelukkende medejerboliger.
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
3032
Folehaven

Opførelselsår
1952-62

Godkendt
afdelingsmøde
ja
14-09-17

Kr. total
797,00

Kr. pr. m²
0,96

%
0,13%

Leje pr. m² i
2018
Særlige forhold
752,85 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
steget for at kunne dække fremtidige
vedligeholdelsesarbejder. Denne stigning
modsvares delvist af, at afskrivning på
solcelleanlægget bortfalder i 2018.
Samtidig er lån vedrørende tage
færdigbetalt i 2017.

3064

Grønhøj

2001

Ja

12-09-17

42.456,00

12,19

1,43%

864,62 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der afvikles på opsamlet
underskud fra 2015 og 2016.

3071

Kløvermarken

2002

Ja

13-09-17

15.300,00

11,94

1,15%

1.049,79 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet, for at afdelingen har henlæggelser
nok til at kunne dække fremtidige
forventede arbejder.

6094

Blækhuset

2003

ja

14-09-17

58.736,00

34,05

3,32%

1.059,65 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder. Samtidig skal

29.322,25
58.736,00
797,00

14,79
34,05
0,96

1,51%
3,32%
0,13%

931,73
1.059,65
752,85

Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder udelukkende ungdomsboliger
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
1011
Toftegård

1018

Hjortegården

3032

Folehaven

3039

Remisevænget Øst

Opførelselsår
1952

1975

1952-62

1965-66

Kr. total
5.219,00

(6.051,00)

(5.475,00)

Leje pr. m² i
2018
Særlige forhold
840,57 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
10,05
1,00%
1.015,30 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, at afdelingens
udgift til løn forventes at stige, da der er
ændring i stillinger fra
ejendomsfunktionær til gartner for 2
medarbejdere. Derudover er der
indregnet højere renteudgifter, det
skyldes, at der er beregnet rente af
reguleringskontoen, hvor midlerne til
helhedsplanen er henlagt.
(15,71) -2,23%
688,74 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, at
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er steget for at kunne
dække fremtidige
vedligeholdelsesarbejder. Denne
stigning modsvares delvist af, at
afskrivning på solcelleanlægget
bortfalder i 2018. Samtidig er lån
vedrørende tage færdigbetalt i 2017.
Lejen for ungdomsboliger sættes ned,
da ungdomsboligerne fritages for
betaling af grundskyld.
(19,26) -2,71%
691,58 Budgettet for 2018 udviser et overskud
for afdelingens ungdomsboliger, som
skyldes, at Københavns Kommunes
tilskud til grundskyld vedrørende
ungdomsboliger stiger.

Kr. pr. m²
-

%
0,00%
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder udelukkende ungdomsboliger
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
3041
Remisevænget Nord

Opførelselsår
1969-70

Kr. total
(6.676,00)

Kr. pr. m²
23,29

3045

Egedalsvænge

1974

-

3050

Rådmandsbo

1988

776,00

3,83

0,60%

3051

Østerhøj

1990

2.678,00

4,03

0,51%

3053

Elmehaven

1995

-

-

%
-2,99%

-

0,00%

0,00%

Leje pr. m² i
2018
Særlige forhold
755,75 Budgettet for 2018 udviser et overskud
for afdelingens ungdomsboliger, som
skyldes, at Københavns Kommunes
tilskud til grundskyld vedrørende
ungdomsboliger stiger.

978,40 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
642,47 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, at
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er hævet, for at
afdelingen har henlæggelser nok til, at
kunne dække fremtidige forventede
arbejder og at der fremover ikke vil
være indtægter vedrørende leje af
byggegrund.
793,90 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som hovedsageligt skyldes,
at der er budgetteret med højere
udgifter til vand og løn. Vandudgiften
budgetteres efter forbruget i 2016, og
afvigelsen på lønnen skyldes, at to
medarbejdere har opnået
anciennitetstillæg.
745,58 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder udelukkende ungdomsboliger
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
6062
Valby

Opførelselsår
1933-41

Kr. total
3.216,00

Kr. pr. m²
14,04

6066

Stubmøllevej

1971

6070

Tranehavegård,
ungdomsboliger uden
ommærkningsbidrag

1994

(51.487,00)

(58,49)

6070

Tranehavegård,
ungdomsboliger med
ommærkningsbidrag

1994

(88.695,00)

(58,56)

6071

Hørgården 1

2.908,00

16,17

1967-68

Leje pr. m² i
2018
Særlige forhold
716,17 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, at
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er hævet for at sikre, at
afdelingen kan dække fremtidige
forventede vedligeholdelsesarbejder.
Samtidig er der indregnet afvikling af
alle lån afdelingen har hos 3B. Lånene
vil blive afviklet over en periode på 30
år.
Der er ingen boliger, der lejes ud som
ungdomsbolig.
-5,13%
1.081,76 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at der er indregnet
ommærkningsbidrag til de
ungdomboliger, der er berettiget samt
fritagelse af grundskyld til alle
ungdomsboliger. Samtidig stiger leje for
ældreboliger, da der er afsat flere
midler til beboerarrangementer.
-6,10%
901,44 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at der er indregnet
ommærkningsbidrag til de
ungdomboliger, der er berettiget samt
fritagelse af grundskyld til alle
ungdomsboliger. Samtidig stiger leje for
ældreboliger, da der er afsat flere
midler til beboerarrangementer.
3,79%
442,91 Ungdomsboligerne får en højere
husleje stigning end familieboligerne.
Det skyldes, at ungdomsboligerne har
fritagelse for grundskyld, men tilskuddet
fra kommunen falder, og dette fald
pålignes kun ungdomsboligerne.

%
2,00%
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder udelukkende ungdomsboliger
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
6072
Hørgården 2

Opførelselsår
1971

Kr. total
5.507,00

Kr. pr. m²
6,48

Leje pr. m² i
2018
Særlige forhold
869,88 Ungdomsboligerne får en lavere
husleje stigning end familieboligerne.
Det skyldes, at ungdomsboligerne har
fritagelse for grundskyld, og at
tilskuddet stiger.
-0,99%
734,96 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at ungdomsboligerene har
fået fritagelse for betaling af
ejendomsskatter. Herudover er lejen til
den gamle helhedsplan nedsat i forhold
til endelig finansiering af sagen.

%
0,75%

6074

Lønstrupgård

1972-74

(3.431,00)

(7,35)

6076

Bryggergården

1973-74

4.888,00

10,29

1,00%

6080

Apostelgården

839,00

0,98

0,13%

6081

Sangergården 2

5.898,00

21,84

2,52%

1988-92

1989

1.042,58 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som hovedsagligt skyldes,
at henlæggelserne til planlagt og
periodisk vedligeholdelse er hævet for
at sikre, at afdelingen kan dække
fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
757,16 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, at afdelingen
har fået et underskud i 2016, som skal
afvikles med start i 2018.
888,64 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, at der
forventes højere udgifter til vand og el,
som er beregnet ud fra forbruget i
2016. Samtidig forventes det at
priserne på vand og el vil stige.
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder udelukkende ungdomsboliger
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
6084
Grønrisvej

Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger

Opførelselsår
1990-91

Kr. total
7.289,00

(6.452,47)
7.289,00
(88.695,00)

Kr. pr. m²
16,71

(1,67)
23,29
(58,56)

%
2,22%

-0,30%
3,79%
-6,10%

Leje pr. m² i
2018
Særlige forhold
769,27 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, at der er
højere udgifter til lønninger, da der er
budgetteret med en ekstra
varmemester i Sydhavnen.
Ungdomsboligerne får en lavere
huslejestigning end familieboligerne.
Det skyldes, at ungdomsboligerne har
fritagelse for grundskyld, og at
tilskuddet stiger.

808,27
1.081,76
442,91
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder udelukkende ældreboliger.
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
1011
Toftegård

Opførel- Godke
selsår
ndt
1952 Ja
04-09-17

Kr. total
-

Kr. pr. m²
-

Leje pr. m²
i 2018
Særlige forhold
998,36 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
2,79%
1.181,50 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, at
henlæggelserne til planlagt og
periodisk vedligeholdelse er hævet for
at sikre, at afdelingen kan dække
fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1,83%
1.503,46 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, at
henlæggelserne til planlagt periodisk
vedligeholdelse og fornyelser er
hævet, samtidig med at der forventes
en stigning i ejendomsskatterne.

%
0,00%

1023

Herlev Skole

1992

Ja

13-09-17

109.997,00

32,07

1028

Kongsgården

2011

Ja

07-09-17

52.849,00

27,02

3051

Østerhøj

1990

Ja

07-09-17

3.272,00

5,64

3053

Elmehaven

1995

Ja

13-09-17

-

-

0,00%

3054

Vinhaven

1997

Ja

11-09-17

-

-

0,00%

3073

Egelunden

2009

00-01-00

-

-

0,00%

3075

Amagerfælledvej, plejeboliger

2011

00-01-00

-

-

0,00%

0,51%

1.111,92 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som hovedsageligt
skyldes, at der er budgetteret med
højere udgifter til vand og løn.
Vandudgiften budgetteres efter
forbruget i 2016, og afvigelsen på
lønnen skyldes, at to medarbejdere
har opnået anciennitetstillæg.
1.119,75 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
1.362,87 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
1.251,99 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
1.366,62 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder udelukkende ældreboliger.
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
6070
Tranehavegård

Opførel- Godke
selsår
ndt
1994 Ja
06-09-17

6080

Apostelgården

1988-92

Ja

07-09-17

6083

Poppelvænget Ældreboliger

1991-92

Ja

23-08-17

6092

Dannebrogsgade

2006 Ingen
fremmødte

25-09-17

6093

Bogfinkevej

2010

19-09-17

Ja

Kr. total
34.326,00

Kr. pr. m²
1,48

9.696,00

10,09

-

Leje pr. m²
i 2018
Særlige forhold
1.238,68 Budgettet for 2018 udviser et
overskud, som skyldes, at der er
indregnet ommærkningsbidrag til de
ungdomboliger, der er berettiget samt
fritagelse af grundskyld til alle
ungdomsboliger. Samtidig stiger leje
for ældreboliger, da der er afsat flere
midler til beboerarrangementer.
0,85%
1.196,57 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, at afdelingen
har fået et underskud i 2016, som skal
afvikles med start i 2018.

%
0,12%

-

0,00%

35.925,00

35,01

2,17%

14.463,00

13,28

0,97%

1.133,69 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
1.648,60 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, Afdelingen
har fået bevilget et driftsstøttelån fra
Boligforeningen 3B. I budget 2018
afvikler afdelingen det resterende
opsamlede overskud, og derfor kan
afdelingen risikere en stor stigning i
budget 2019, det er derfor vurderet at
driftsstøtten vil gavne afdelingen mere
i budget 2019, da man dermed kan
holde lejen mere jævn.
1.382,45 Budgettet for 2018 udviser et
underskud, som skyldes, at udgifterne
til lån stiger. Derudover er
henlæggelserne til planlagt og
periodisk vedligeholdelse hævet for at
sikre, at afdelingen kan dække
fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
23

Budget 2018

Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder udelukkende ældreboliger.
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
Opførel- Godke
nr.
selsår
ndt
Afdelingsnavn
Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger

Kr. total
20.040,62
109.997,00
-

Kr. pr. m²
9,58
35,01
-

%
0,71%
2,79%
0,00%

Leje pr. m²
i 2018
1.268,96
1.648,60
998,36

Særlige forhold
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder afdelinger som har institutioner, særboliger m.v.
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
1017
Sønderlundsvejs Børneinstitution

Opførelselsår
1978

Kr. total
15.092,00

Kr. pr. m²
24,62

9.800,00

10,65

1018

Ungdomspension, hjortegården

1975

1020

Børneinstitutionen Anishaven

1978

1024

Herlev Skole Motionssal

1992

1025
1026

Herlev Skole, Inspektør-/mødelokale
Bofællesskab

1992
1952

1029

Møllegården

2011

7.996,00

4.519,00

28,25

6,82

Leje pr.
%
m² i 2018
Særlige forhold
2,04% 1.231,49 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til planlagt
og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
er hævet for at kunne dække de fremtidige
vedligeholdelsesarbejder.
1,00% 1.075,91 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at afdelingens udgift til løn
forventes at stige, da der er ændring i
stillinger fra ejendomsfunktionær til gartner
for 2 medarbejdere. Derudover er der
indregnet højere renteudgifter, det skyldes,
at der er beregnet rente af
reguleringskontoen, hvor midlerne til
helhedsplanen er henlagt.
0,00% 1.132,86 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
3,70%
791,88 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til planlagt
og periodisk vedligeholdelse er hævet for
at sikre, at afdelingen kan dække
fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
Markedsleje
0,00% 1.365,54 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
0,46% 1.488,63 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der forventes en stigning
på ejendomsskatterne på 5,5% i forhold til
opkrævningen for 2017. Derudover er
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser hævet, det
opvejes dog til dels af, at tidligere års
underskud er færdigafviklet.
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder afdelinger som har institutioner, særboliger m.v.
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
1032
Opgangsfællesskabet Taastrup Torv

Opførelselsår
2014

Kr. total
73.490,00

Kr. pr. m²
91,13

5.502,00

17,52

Leje pr.
%
m² i 2018
Særlige forhold
7,19% 1.358,63 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at udgifter til ejerforeningen
er steget væsentligt. Samtidig er
henlæggelserne sat op for at afdelingen
kan dække fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
2,27%
789,46 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at afdelingens henlæggelser
til planlagt og periodisk vedligeholdelse
sættes op, for at afdelingen har
henlæggelser nok til at kunne dække
fremtidige forventede arbejder.

3031

Institution, Danalund

1951-52

3036

Institution, Højstensgård

1954-57

-

-

0,00%

3039

Institution, Remisevænget Øst

1965-66

-

-

0,00%

3041

Institution, Remisevænget Nord

1969-70

-

-

0,00%

3044

Institution, Måløvpark

1971

615,49 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
1.159,27 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring for afdelingens familieboliger.
Budgettet for 2018 udviser et overskud for
afdelingens ungdomsboliger, som skyldes,
at Københavns Kommunes tilskud til
grundskyld vedrørende ungdomsboliger
stiger.
1.582,79 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring for afdelingens familieboliger.
Markedsleje
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder afdelinger som har institutioner, særboliger m.v.
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
3045
Institution, Egedalsvænge

Opførelselsår

Kr. total
Kr. pr. m²
(4.490,00)
(2,69)

3073

Egelunden, plejeboliger

2009

3175

Amagerfælledvej, servicearal

2011

41.812,00

33,05

3273

Egelunden, erhverv

2009

55.600,00

424,43

16,84%

6065

Institution, Händelsvej

1963-64

10.568,00

23,41

2,27%

6066

Institution, Stubmøllevej

(21.100,00)

(23,59)

-2,00%

1971

-

-

Leje pr.
%
m² i 2018
Særlige forhold
-0,27%
994,23 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der er indregnet udgifter til
en ekstra ejendomsfunktionær, og at
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er øget for at kunne dække
de fremtidige arbejder. Samtidig er der
indregnet lån til individuelle altaner og
afvikling af opsamlet underskud. Til sidst
kan nævnes, at renteindtægterne forventes
at falde, da klimaprojektet finansieres af
afdelingens egne midler.
0,00% 1.298,62 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
1,71% 1.965,96 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der er budgetteret med
optagelse af banklån til at dække
installation af opvaskemaskiner. Derudover
er henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse hævet for at sikre, at
afdelingen kan dække fremtidige
forventede vedligeholdelsesarbejder.

2.944,80 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes højere afvikling af underskud
fra tidligere år.
1.054,56 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til planlagt
og periodisk vedligeholdelse er hævet,
samt at der er budgetteret med en ekstra
varmemester i Sydhavnen.
1.155,70 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som primært skyldes, at lejefastsættelsen i
henhold til helhedsplanen er blevet
reguleret i forhold til budget 2017
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder afdelinger som har institutioner, særboliger m.v.
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
6071
Institution, Hørgården 1

6072

Institution, Hørgården 2

6074

Lønstrupgård

6075

Damsøgård

Opførelselsår
1967-68

Kr. total
6.527,00

Kr. pr. m²
6,81

1971

39.208,00

13,10

Leje pr.
%
m² i 2018
Særlige forhold
0,78%
879,80 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der er indregnet udgifter til
ydelserne på lån til dækning af arbejdet
vedrørende
indgangspartierne.Ungdomsboligerne får
en højere husleje stigning end
familieboligerne. Det skyldes, at
ungdomsboligerne har fritagelse for
grundskyld, men tilskuddet fra kommunen
falder, og dette fald pålignes kun
ungdomsboligerne.
1,16% 1.142,79 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at at der er indregnet udgifter
til ydelserne på lån til dækning af arbejdet
vedrørende indgangspartierne. Derudover
aftrappes huslejetilskuddet og er helt
aftrappet i 2020.Ungdomsboligerne får en
lavere husleje stigning end
familieboligerne. Det skyldes, at
ungdomsboligerne har fritagelse for
grundskyld, og at tilskuddet stiger.

1972-74

-

-

0,00%

1972

-

-

0,00%

1.254,07 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at ungdomsboligerene har
fået fritagelse for betaling af
ejendomsskatter. Herudover er lejen til den
gamle helhedsplan nedsat i forhold til
endelig finansiering af sagen.
806,04 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder afdelinger som har institutioner, særboliger m.v.
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
6076
Bryggergården, institution

Opførelselsår
1973-74

Kr. total
41.948,00

Kr. pr. m²
14,80

1973-74

138.560,00

33,87

6076

Bryggergården, plejehjem

6078

Kaysergården Plejehjem

1977

6096

Krattet

2001

9.142,00

22,97

6097

Ellehjørnet

2002

9.017,00

26,52

6170

Servicearealet Tranehavegård

1994

(58.533,00)

6192

Dannebrogsgade, serviceareal

2006

(4.869,00)

-

-

Leje pr.
%
m² i 2018
Særlige forhold
1,00% 1.494,45 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som hovedsagligt skyldes, at
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er hævet for at sikre, at
afdelingen kan dække fremtidige
forventede vedligeholdelsesarbejder.
4,31%
819,71 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som hovedsagligt skyldes, at
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er hævet for at sikre, at
afdelingen kan dække fremtidige
forventede vedligeholdelsesarbejder.
0,00%
989,28 Budgettet for 2018 balancerer uden
lejeændring.
2,00% 1.171,41 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at den aftalte stigning i følge
pristalsindexet svarende til 2% dækkes.

1,97%

1.372,81 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at den aftalte stigning i følge
pristalsindexet svarende til 2% dækkes.

(75,52) -11,89%

559,61 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at der er planlagt færre
vedligeholdelsesarbejder i forhold til
tidligere år.
2.190,94 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at afviklingen af tidligere års
overskud stiger. I 2018 er overskuddet fra
tidligere år færdigafviklet.

(22,13)

-1,00%
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Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder afdelinger som har institutioner, særboliger m.v.
Ændringer pr. 1/1 2018
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
6193
Bogfinkevej, serviceareal

Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger

Opførelselsår
2010

Kr. total
72.222,00

15.586,59
138.560,00
(58.533,00)

Kr. pr. m²
343,92

Leje pr.
%
m² i 2018
Særlige forhold
15,36% 2.582,95 Budgettet for 2018 udviser et underskud,
som skyldes, at der er indregnet afvikling
af underskud, efter servicearealet har
kompenseret boligerne for udgifter til lån
fra 2011-2013.

34,41
1,69%
424,43
16,84%
(75,52) -11,89%

1.285,16
2.944,80
559,61
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Afdelinger uden afdelingsbestyrelse, hvor budgetterne skal godkendes af
organisationsbestyrelsen

1017
1020
1024
1025
1026
3073
3273
3075
3175
6092
6192
6193
6096
6097

Sønderlundsvej Børneinstitution
Børneinstitutionen Anishaven
Herlev Skole Motionssal
Herlev Skole, Områdekontor
Bofællesskab
Egelunden
Egelunden, Erhverv
Bostedet Amagerfælledvej
Bostedet Amagerfælledvej, Servicearealer
Dannebrogsgade
Dannebrogsgade, serviceareal
Bogfinkevej, serviceareal
Ved Krattet
Ellehjørnet
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Boligforeningen 3B
Afdelinger med afvikling af underskud over 3 år

Periode
Saldo pr. 31/12- Antal
2016
år
Fra
Til Bemærkninger
Begrundelse
984.877 4
2015
2018 Underskud fra 2013 på kr. 772.865 Underskud fra 2013 blev oprindeligt afviklet over 5
delt over 4 år fra 2015.
år fra budget 2015 efter ønske fra
afdelingsbestyrelsen. Afdelingen fik et overskud i
2014 og fra budget 2016 blev afviklingen ændret
til 4 år.
193.978 5 og 2015
2019 Underskud fra 2013 på kr. 49.409 Afdelingen har tidligere være områdekontor.
Herefter er det lejet ud til lejer på markedsvilkår.
10
og
og
delt over 5 år fra 2015.
2018
2027 Underskud fra 2015 på kr. 113.100 Vi har derfor afventet en langsigtet løsning for
delt over 10 år fra 2018.
denne afdeling, hvor markedslejen ikke kan dække
Underskud fra 2016 på kr. 62.955 de udgifter der er i afdelingen. I 2017 er lån til
delt over 10 år fra 2018.
oprindelig finansiering færdig betalt, derfor har vi
valgt at indregne en afvikling af opsamlede
underskud.

Nr.
1018

Navn
Hjortegården

1025

Herlev Skole

1028

Kongsgården

115.531 5

2015

1029

Møllergården

8.906 4

2015

1032

Taastrup Torv,
opgangsfællesskab

106.667 10

2017

2019 Underskud fra 2013 på kr. 200.048 Afdelingen fik en lejeforhøjelse på 3,04% og den
delt over 5 år fra 2013.
skulle have været 4%, såfremt underskuddet blev
afviklet over 3 år.
2018 Underskud fra 2013 på kr. 42.656 Afdelingen fik en lejeforhøjelse på 5,14% og den
delt over 4 år fra 2015.
skulle have været 5,78%, såfremt underskuddet
blev afviklet over 3 år.
2026 Underskud fra 2015 på kr. 107.553 Afdelingen fik en lejeforhøjelse på 2,05% og den
delt over 10 år fra 2017.
skulle have været 4,56%, såfremt underskuddet
blev afviklet over 3 år.
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3034

Vestergården 1

746.243 8
5

2014
2015

2021 Underskud fra 2012 på kr. 935.417
2019 delt over 8 år fra 2014.
Underskud fra 2013 på kr. 579.727
delt over 5 år fra 2015.
I 2014 laves der en korrektion
vedr. underskud fra 2013, i alt
nedbringes underskuddet med kr.
373.875, som deles over 4 år fra
2016.
2022 Underskud fra 2015 på kr. 880.351
delt over 5 år fra 2018.

3045

Egedalsvænge

880.351 5

2018

3051

Østerhøj

277.064 5

2015

2019 Underskud fra 2013 på kr. 972.876
delt over 5 år fra 2013.

3067

Jærgerbo

128.726 8

2016

2023 Underskud fra 2014 på kr. 108.272
delt over 8 år fra 2016. Underskud
skyldes negativ ydelsesstøtte, som
ikke var indregnet i budget.

3069

Valmuen

115.732 10

2015

2024 Underskud fra 2013 på kr. 162.770
delt over 10 år fra 2015.
Underskud skyldes negativ
ydelsesstøtte, som ikke var
indregnet i budget.

Afdelingen fik i 2015 en lejeforhøjelse på 3,06% og
den skulle have været 5,16%, såfremt
underskuddet blev afviklet over 3 år. I 2017 bliver
underskud fra 2013 ændret fra 3 år til 5 år, hvis
dette ikke var blevet gjort skulle afdelingen have
haft en forhøjelse på 2,62% i stedet 1,9% og
afdelingsbestyrelsen ønsked at stigningen skulle
være under 2%.
Afdelingen fik en lejeforhøjelse på 3,57% og den
skulle have været 3,92%, såfremt underskuddet
blev afviklet over 3 år.
(Først ændret i budget 2016) Afdelingen fik en
lejeforhøjelse på 5,29% i 2016 og den skulle have
været 7,23%, såfremt underskuddet blev afviklet
over 3 år.
Afdelingen fik en lejeforhøjelse på 5,00% i 2016 og
den skulle have været 7,25%, såfremt
underskuddet blev afviklet over 3 år.

Afdelingen fik en lejeforhøjelse på 3,93% i 2015 og
den skulle have været 6,97%, såfremt
underskuddet blev afviklet over 3 år. I 2016 bliver
underskuddet delt yderligere ud så afdelingen fik
en lejeforhøjelse på 4,91% i 2016 og den skulle
have været på 7,84%, såfremt underskuddet blev
afviklet over 3 år.

33

3071

Kløvermarken

3073

Egelunden

3273

Egelunden Erhverv

6063

Sangergården 1

67.426 7

2015

2021 Underskud fra 2013 på kr. 96.253
delt over 7 år fra 2015. Underskud
skyldes negativ ydelsesstøtte, som
ikke var indregnet i budget.

Afdelingen fik i 2017 en lejeforhøjelse på 4,46% og
den skulle have været 6,51%, såfremt
underskuddet blev afviklet over 3 år. Derfor blev
underskud fra 2013 ændret fra 3 år til 7 år.

1.741.074 9 og 7 2012
og
2014

2020 Underskud fra 2009 på kr.
1.926.599 delt over 9 år fra 2012.
Underskud fra 2010 kr. 450.198
delt over 9 år fra 2012.
Underskud fra 2012 kr. 2.606.935
delt over 7 år fra 2014.

Afdelingen fik ikke en lejeforhøjelse i 2012 og den
skulle have været 3,36%, såfremt underskuddet
blev afviklet over 3 år. I 2013 fik afdelingen en
lejeforhøjelse på 3% og den skulle have været
3,62%, såfremt underskuddet blev afviklet over 3
år. I 2014 fik afdelingen en lejeforhøjelse på 3,13%
og den skulle have været 15,5%, såfremt
underskuddet blev afviklet over 3 år.

1.261.762 6

2017

2022 Underskud fra 2011 på kr.
1.062.622 delt over 6 år fra 2017.
Underskud fra 2012 på kr. 238.648
delt over 6 år fra 2017.

Afviklingen af afdelingens underskud har afventet
endelig finansiering derfor er afviklingen af
underskud fra 2011 og 2012 først påbegyndt i
2017. Der er kun én lejer og det er 3B's
erhvervsudlejning A/S, som udlejer til en lejer på
markedsvilkår. Derfor giver det et stort underskud
i aktieselskabet, såfremt der kun afvikles over 3.

187.523 8

2013

2020 Underskud fra 2011 på kr. 644.983
delt over 8 år fra 2013.
Underskud fra 2012 på kr. 303.732
delt over 5 år fra 2014.

Afdelingen fik i 2013 en lejeforhøjelse på 7,65% og
den skulle have været 11,3%, såfremt
underskuddet blev afviklet over 3 år. I 2014 fik
afdelingen en lejeforhøjelse på 6,72% og den
skulle have været 8,32%, såfremt underskuddet
blev afviklet over 3 år.
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6068

Australiensvej

40.631 10

2009

2018 Underskud fra 2007 på kr. 203.151 Denne afvilkling er en del af en genopretnings plan
for afdelingen som havde stort underskud og for få
delt over 10 år fra 2009.
henlæggelser. Udover at afvikle underskud over 10
år, har afdelingen også fået et underskudslån og
ydelsesstøtte i fire år.
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Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten indeholder de afdelinger som får en lejenedsættelse i 2018 og kommenteret i forhold til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Kr. total

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

1030

Sundholm Syd

2015

ja

29-08-17

(225.178,00)

(44,60)

-4,72%

3038

Søbyvej

1965

Ja

19-09-17

(17.390,00)

(8,41)

-1,17%

3058

Prangerhuset

1997

Ja

23-08-17

(53.400,00)

(12,89)

-1,08%

3072

Brohuset

2007

Ja

12-09-17

(237.666,00)

(40,65)

-3,75%

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

900,28 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at afdelingens
ejendomsvurdering er nedsat, og det
betyder, at ejendomsskatten er faldet.
En del af nedsættelsen er brugt til at
hæve henlæggelserne til planlagt og
periodisk vedligeholdelse ekstra ordinært
i årene 2018-2020.
672,72 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at der i budgettet for 2017
var indregnet afskrivning af opsætning af
vandmålere i afdelingen. Denne udgift er
ikke indregnet i budgettet for 2018.
Henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er hævet og
lejenedsættelsen er brugt til at hæve
henlæggelsen til indvendig
vedligeholdelse.
1.180,96 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at afdelingen fik et
overskud i 2016 og derfor skal afvikle på
et større opsamlet resultat.
Henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er hævet i budget 2017
til et tilstrækkeligt niveau.
1.043,25 Budgettet udviser et overskud, som
skyldes at at der er indregnet afvikling af
overskud fra 2016. Det skal dog nævnes
at henlæggelserne til planlagt og
periodisk vedligeholdelse er hævet.
Derudover er der ændret
regnskabsprincip i forhold til
ejerforeningen, så der fremadrettet ikke
periodiseres, men budget og
regnskabstal indregnes forskudt i
afdelingens regnskab og budget.
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Oversigt over lejeændring

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2018" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten indeholder de afdelinger som får en lejenedsættelse i 2018 og kommenteret i forhold til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Kr. total

Ændringer pr. 1/1 2018
Kr. pr. m²
%

Leje pr. m² i
2018

Særlige forhold

6066

Stubmøllevej

1971

Ja

30-08-17

(24.627,00)

(14,87)

-2,00%

728,71 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som primært skyldes, at lejefastsættelsen
i henhold til helhedsplanen er blevet
reguleret i forhold til budget 2017.
Henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse skulle nedsættes, som
en del at finansieringen af
Helhedsplanen. De vil blive hævet igen
fra budget 2019.

6086

Kronprinsessegade

1999

Ja

20-09-17

(12.184,00)

(22,52)

-3,01%

725,67 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at afdelingen fik overskud i
2016 og starter med afvikling af
overskuddet i 2018, hvor der tidligere har
været afviklet et underskud.
Der henlægges tilstrækkeligt i forhold til
den 10 årige langtidsplan.

6095

Arbejderboligerne

1999

Ja

29-08-17

(177.726,00)

(54,07)

-4,95%

1.038,24 Budgettet for 2018 udviser et overskud,
som skyldes, at der tidligere har været
indregnet indbetaling til nybyggerifonden,
dette budgetteres der ikke med i 2018.
Derudover er der indregnet højere
afvikling af opsamlet resultat, da
afdelingen fik et overskud i 2016.
Der henlægges tilstrækkeligt i forhold til
den 10 årige langtidsplan.
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Afdelinger i drift 1.1.2014

Realiseret
2014

Realiseret
2015

Realiseret
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2018

Budget
2018

AFGRÆNSEDE DRIFTSUDGIFTER:
Service og ejendomsdrift:
Renholdelse

Særlige aktiviteter (vaskeri og beboerhus m.v.)
Diverse udgifter (afdelingsbestyrelse, ejendomskontor,
advokat m.v)
Forsikringer
I alt
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)

87.653.224,91
15.173.917,73
15.185.934,59

88.524.819,05
14.885.887,76
12.458.793,13

93.825.031,24
14.730.535,97
12.216.570,44

92.179.426,00
15.374.073,00
13.099.077,00

16.086.544,05
134.099.621,28

16.429.232,24
132.298.732,18
-1,34%
-1,34%

16.851.883,30
137.624.020,95
4,03%
2,63%

17.525.859,00
138.178.435,00
0,40%
3,04%

9.328.550,41
1.224.345,97

7.102.558,19
238.501,58

5.758.935,27
497.450,08

6.413.453,00
154.000,00

62.014,27

9.972,98

4.022,50

11.191.840,00
5.045.555,00
26.852.305,65

11.675.701,00
5.234.743,00
24.261.476,75
-9,65%
-9,65%

10.826.610,00
5.896.700,75
22.983.718,60
-5,27%
-14,41%

10.097.870,00
6.083.284,00
22.748.607,00
-1,02%
-15,28%

26.645.318,15
36.890.835,36
18.184.512,66
81.720.666,17

27.301.101,53
34.076.168,27
19.384.594,92
80.761.864,72
-1,17%
-1,17%

26.375.684,94
32.352.992,69
19.419.413,63
78.148.091,26
-3,24%
-4,37%

153.375,29
84.729,39
4.161.543,00
4.399.647,68

41.546,12
7.164,00
3.007.089,00
3.055.799,12
-30,54%
-30,54%

51.007.524,50
51.007.524,50

12.732.119,83
12.732.119,83

95.429.368,00
15.260.631,00
13.938.828,00

7.508,80
1.200,77
1.096,77

97,62
15,61
14,26

17.209.773,00 1.354,14 17,61
141.838.600,00 11.160,48 145,10
2,65%
5,77%

Vedligeholdelse:
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeholdelse (forbrug minus
henlæggelser)

Istandsættelse ved fraflytning m.v (forbrug minus
henlæggelser)
Istandsættelse ved fraflytning m.v (henlæggelse)
B-ordning (henlæggelse)
I alt
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)
Ressourceforbrug:
Renovation
Vandafgift
El, gas og varme
I alt
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)
Tab:
Tab ved lejeledighed (forbrug minus henlæggelse)
Tab ved fraflytninger (forbrug minus henlæggelse)
Tab ved fraflytninger (henlæggelse)
I alt
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)
Administration:
Administrationsbidrag
I alt
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)
Afdelingernes sociale liv:
Boligsociale projekter
I alt
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)

460,09
144,54

5,98
1,88

9.353.870,00
6.074.237,00
23.112.442,00
1,60%
-13,93%

736,00
477,95
1.818,59

9,57
6,21
23,64

27.175.511,00
33.311.304,00
19.033.102,00
79.519.917,00
1,76%
-2,69%

23.299.148,00
32.939.871,00
19.427.706,00
75.666.725,00
-4,85%
-7,41%

1.833,28
2.591,85
1.528,66
5.953,79

23,83
33,70
19,87
77,41

46.733,34
3.860.874,00
3.907.607,34
27,88%
-11,18%

3.470.601,00
3.470.601,00
-11,18%
-21,12%

5.408,00
3.604.729,00
3.610.137,00
4,02%
-17,94%

0,43
283,64
284,06

0,01
3,69
3,69

51.950.525,40
51.950.525,40
1,85%
1,85%

52.203.165,43
52.203.165,43
0,49%
2,34%

52.216.055,00
52.216.055,00
0,02%
2,37%

52.920.034,00
52.920.034,00
1,35%
3,75%

4.163,98
4.163,98

54,14
54,14

12.537.618,72
12.537.618,72
-1,53%
-1,53%

15.297.946,31
15.297.946,31
22,02%
20,15%

11.229.803,00
11.229.803,00
-26,59%
-11,80%

13.391.048,00
13.391.048,00
19,25%
5,18%

1.053,67
1.053,67

13,70
13,70

-

5.847.335,00
1.837.000,00

-

Solidariske bidrag:
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Realiseret
2014
6.794.753,00
16.428.034,72
23.222.787,72

Realiseret
2015
6.853.808,00
16.631.050,16
23.484.858,16
1,13%
1,13%

Realiseret
2016
6.926.928,50
16.999.048,08
23.925.976,58
1,88%
3,03%

Budget
2017
7.038.868,00
17.218.076,00
24.256.944,00
1,38%
4,45%

Budget
2018
7.024.871,00
16.405.558,00
23.430.429,00
-3,41%
0,89%

Budget Budget
2018
2018
552,75
7,19
1.290,86 16,78
1.843,61 23,97

53.831.228,96
53.831.228,96

53.207.912,52
53.207.912,52
-1,16%
-1,16%

53.621.555,44
53.621.555,44
0,78%
-0,39%

63.174.212,00
63.174.212,00
17,81%
17,36%

70.220.105,00
70.220.105,00
11,15%
30,44%

5.525,23
5.525,23

71,83
71,83

2.564.198,24
13.814.703,14
3.415.136,86
8.341.667,64
88.902,19
18.447.426,00
46.672.034,07

264.553,80
18.643.864,67
3.087.507,10
6.826.357,81
466.582,14
30.412.774,00
59.701.639,52
27,92%
27,92%

2.654.956,21
19.998.901,15
1.654.012,00
3.139.891,55
226.783,25
73.431.539,00
101.106.083,16
69,35%
116,63%

27.619,00
18.846.105,00
2.266.794,00
30.000,00
1.028.604,00
3.294.000,00
25.493.122,00
-74,79%
-45,38%

369.778,00
19.383.570,00
2.237.434,00
60.000,00
19.027.742,00
41.078.524,00
61,14%
-11,98%

29,10
1.525,18
176,05
4,72
1.497,19
3.232,24

0,38
19,83
2,29
0,06
19,47
42,02

434.537.935,86

441.260.427,09
1,55%
1,55%

488.818.165,07
10,78%
12,49%

420.287.696,00
-14,02%
-3,28%

445.268.044,00 35.035,65 455,51
5,94%
2,47%

Afgrænsede driftsudgifter ekskl. konto 124 og 132.9 i alt 416.090.509,86
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)

410.847.653,09
-1,26%
-1,26%

415.386.626,07
1,10%
-0,17%

415.965.092,00
0,14%
-0,03%

426.240.302,00 33.538,46 436,04
2,47%
2,44%

188.227.896,04
75.047.078,10
141.394.425,00

189.227.699,26
78.726.043,19
148.353.228,00

195.652.627,60
80.075.807,87
160.963.486,00

190.056.280,00
85.240.642,00
172.086.127,00

187.076.337,00 14.719,99 191,38
82.678.880,00 6.505,54 84,58
177.306.943,00 13.951,29 181,38

31.829.451,28
436.498.850,42

31.372.003,94
447.678.974,39
2,56%
2,56%

29.467.380,07
466.159.301,54
4,13%
6,80%

61.859.990,00
509.243.039,00
9,24%
16,67%

64.904.856,00 5.107,00 66,40
511.967.016,00 40.283,82 523,74
0,53%
17,29%

871.036.786,28

888.939.401,48 954.977.466,61 929.530.735,00 957.235.060,00 75.319,46 979,25
2,06%
7,43%
-2,66%
2,98%
2,06%
9,64%
6,72%
9,90%

Afdelinger i drift 1.1.2014
Dispositionsfond
A og G indskud
I alt
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)
Lån og afskrivninger:
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejde
I alt
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)
Øvrige driftsudgifter og forskydninger
Andre renter
Ydelse hjemfaldslån og andre driftsstøttelån
Underskudsafvikling
Korrektion vedr. tidligere år
Godtgørelse til fraflyttede lejere (råderetssager)
Henlæggelse til reguleringskonto helhedsplaner (132.9)
Henlæggelse til reguleringskonto helhedsplaner (124)
I alt
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)
Afgrænsede driftsudgifter i alt
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)

ØVRIGE UDGIFTER:
Lån til ejendommen (konto 105.9)
Ejendomsskatter (konto 106)
Henlæggelse til Planlagt og periodisk vedligeholdelse
(konto 120)
Lån til renoveringsarbejder (konto 127)
Konto 128
I alt
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)
Samtlige udgifter i afdelingerne
Ændring fra år til år (pct.)
Ændring fra 2014 til år (pct.)
M² i alt 997.521
Lejemålsenheder i alt 12.709
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PUNKT 7
Indstilling – Dokumentationspakke og styringsdialog 2017/2018 (B)

Dokumentationspakke og styringsdialog
2017/2018 (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- 24. oktober 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til dokumentationspakke, emner og deltagere til styringsdialog efterår 2017 – forår 2018.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at styringsrapport for boligorganisationen godkendes, jf. bilag 1.

2.

at den nye procedure for udfyldelse af afdelingernes styringsdialogskemaer godkendes, jf.
’løsning’.

3.

at styringsdialogskemaer for afdelingerne godkendes, jf. bilag 2.

4.

at emner til styringsdialogmøder efterår 2017 – forår 2018 godkendes.

5.

at 3B’s politiske deltagelse i styringsdialogmøderne efterår 2017 – forår 2018 godkendes.

Problemstilling
3B deltager årligt i styringsdialog hos de kommuner, hvor 3B har boligafdelinger. Som udgangspunkt for møderne udarbejdes en dokumentationspakke med information og vurderinger af alle
3B’s afdelinger.
Der skal tages stilling til dokumentationspakke samt emner og deltagere til styringsdialogmøderne,
der afholdes efterår 2017–forår 2018.

Løsning
Dokumentationspakke
Administrationen har udarbejdet et samlet udkast til dokumentationspakke, der består af en styringsrapport for boligorganisationen (styringsrapport) og styringsdialogskemaer for de enkelte afdelinger. Dokumentationspakken udarbejdes på baggrund af regnskabstal for 2016. Landsbyggefonden har ændret dokumentationspakken, så den er væsentligt kortere end tidligere. Der skal ligeledes svares på væsentligt færre spørgsmål om boligorganisationen og afdelingerne.
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Styringsrapport
Den overordnede styringsrapport indeholder en kort beskrivelse af de væsentligste fokusområder
for 3B samt angivelse af de afdelinger med særlige udfordringer, som ønskes drøftet med kommunerne. Endvidere indgår centrale facts om boligorganisationen, herunder effektivitetsfordeling af
3B´s afdelinger, samt nøgletal om udlejning, beboerklagenævnssager og regnskabsnøgletal. Herudover indgår centrale facts om afdelingerne, som primært tager udgangspunkt i kritiske nøgle på
parametrene lejeledighed, fraflytning og henlæggelser. Skemaet er vedlagt som bilag 1.
I styringsrapporten er beskrevet de tiltag, som 3B vil tage/har taget i forhold til strategiske overvejelser, renovering og nybyggeri, effektivisering af administration og drift samt særlige indsatser
vedrørende ledelse og beboerdemokrati. Følgende tiltag indgår i styringsrapporten under de enkelte områder:
1. Strategiske overvejelser:
 Fokus i de kommende år på tilrettelæggelse af driften, digitalisering, styring af byggesager
og beboerdemokrati.
 Samarbejde på flere niveauer med andre boligselskaber, herunder særligt i 3B´s samarbejde med KAB.
 Fortsat opmærksomhed på udviklingen i boligorganisationens dispositionsfond og arbejdskapital.
2. Særlige indsatser vedrørende renovering og nybyggeri:
 Udviklet nye boligkoncepter, herunder robuste skæve boliger og robuste små boliger.
 Udvikling af koncept for et såkaldt ”rejsehold”.
 Udviklet ny budgetstyringsmodel og procesunderstøttelsesværktøj til byggesager.
3. Effektivisering af administration og drift:
 Udført udbud for revision og forsikringer.
 Er ved at udarbejde nyt ydelseskatalog.
 Udarbejdet ambitiøs digitaliseringsstrategi sammen med KAB.
4. Særlige indsatser vedrørende ledelse og beboerdemokrati:
 Etableret en større og ambitiøs ’bestyrelsesuddannelse’ for afdelingsbestyrelser.
 Udviklet et nyt koncept for inddragelse af beboere i form af opgavegrupper.
 En opgavegruppe med fokus på roller, respekt og tillid i samarbejdet mellem ansatte og afdelingsbestyrelser.
 Udviklet nye rammer for organisationsbestyrelsen.
 Omsat 3B´s strategibillede til en række konkrete målsætninger og indsatser, herunder opfølgning og ledelsesinformation.
 Udvidet direktionen med en drifts- og servicedirektør.
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Afdelingsskemaer
Som ved styringsdialog 2016 har administrationen lavet færdige udkast til afdelingsskemaer. Skemaerne har ikke været i høring hos afdelingsbestyrelserne, som det tidligere har været praksis. Det
skyldes, at de nye afdelingsrapporter overvejende bygger på regnskabstal samt enkelte oplysninger om blandet andet vedligeholdelsesstand og sociale udfordringer. Det er administrationens vurdering, at 3B’s medarbejdere kan svare fyldestgørende på disse spørgsmål. Såfremt indstillingen
godkendes, fortsættes denne praksis fremadrettet. Afdelingsskemaer for alle 3B’s afdelinger er
samlet i bilag 2.
Følgende 27 afdelinger er i afdelingsskemaerne klassificeret som ’afdelinger med særlige udfordringer, indsatser eller behov for aftaler, som ønskes drøftet med kommunerne’:
Afdeling
1011 Toftegård
1013 Herlev Torv
1015 Egeløvparken
1016 Dortheavej
1018 Hjortegården
1028 Kongsgården
1031 Taastrup Torv
3031 Danalund
3032 Folehaven

Forhold som skal drøftes med kommunerne
Ønske om dialog om forestående helhedsplan.
Status og videre proces for forestående renovering/
nedrivning.
Perspektiver for nybyggeri.
Anvendelse af afsatte midler til Smedetoften og mere ro for beboerne.
Kommunens vurdering af den sociale situation i området.
Klassificering af ABA-anlæg.
Anvisning.
Ny udlejningsaftale.
Samarbejde om udviklingsplan og KK´s bidrag hertil.
Udmøntning af tryghedspartnerskab.
Udlejning.

3037 Høje Gladsaxe
3038 Søbyvej

Udvikling af området.
Ny udlejningsaftale.

3039 Remisevænget Øst
3040 Remisevænget Vest

Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.
Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.

3041 Remisevænget Nord
3044 Måløv Park

Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.
Status og videre proces for udvikling af institutionsområde.

3045 Egedalsvænge

Drøftelse af sociale udfordringer i området.
Orientering om behov for øgede henlæggelser i de kommende år.
Ønske om dialog om forestående helhedsplan.
3B ønsker at kommunen medvirker konstruktivt til en løsning på
arbejdsmiljøproblemer, der omfatter lukning af eksisterende affaldsskakte.
Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.
Udvikling af afdeling med mange udsatte beboere og store byggeskader.

3047 Hedelyngen
3050 Rådmandsbo

3055 Dyvekevænget
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6066 Stubmøllevej
6067 Vestergårdsvej
6070 Tranehavegård

6071 Hørgården 1

6072 Hørgården 2

6074 Lønstrupgård
6076 Bryggergården
6083 Poppelvænget

KK´s fremtidsplaner for institutionen.
Afdeling med mange udsatte beboere og udtræden af helhedsplan. Behov for særlig opmærksomhed fra KK.
Stort vedligeholdelsesefterslæb, meget høj husleje og blandet
beboersammensætning. Ønske om dialog med KK om udvikling
af området.
Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.
Anvisning til mf-boliger af beboere, der ikke kan tage vare på sig
selv.
Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.
Anvisning til mf-boliger af beboere, der ikke kan tage vare på sig
selv.
Ønske om dialog om byudvikling og udfordringer med tillægskøbesum.
Udlejning af ungdomsboligerne.
Drøftelse af videre proces for omdannelse af serviceareal til plejeboliger.

Afdelingsskemaer for de 27 afdelinger er samlet i bilag 3.
Emner til møderne
Administrationen har oplistet mulige generelle emner til styringsdialogmøder efterår 2017–forår
2018:





Fremtidens drift i 3B.
Arbejdet med effektivisering.
Nye boliger og byudvikling generelt.
Forsøg med nye udlejningsformer.

Derudover er der oplistet emner specifikt til styringsdialog med Københavns Kommune (hvor 3B
har hjemsted):



Samarbejdet mellem Københavns Kommune og 3B, herunder tilsyns- og tilsagnspraksis, i
forlængelse af de generelle drøftelser mellem kommunen og BL’s 1. kreds.
Udviklingen i 3B’s dispositionsfond og arbejdskapital.

Tidspunkter og deltagere
Administrationen har samlet tidspunkter for møderne, der afholdes efterår 2017–forår 2018. Samtidig har administrationen lavet et oplæg til 3B’s politiske deltagelse i møderne som organisationsbestyrelsen skal tage stilling til.
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Kommune
Gladsaxe

Tidspunkt
Politisk fællesmøde for alle boligorganisationer:
Mandag den 30. oktober 2017.

Fredensborg
Herlev

Dato for den ordinære styringsdialog afventes.
Onsdag den 8. november 2017
Mandag den 13. november 2017

Høje-Taastrup
København

Politisk fællesmøde for alle boligorganisationer:
Onsdag den 1. november 2017.
Mandag den 13. november 2017
Onsdag den 29. november 2017

Ballerup

Onsdag den 24. januar 2018

Hvidovre

Afventes

Politisk deltagelse
Ulrik Falk-Sørensen

Iris Gausbo
Steffen Morild
Iris Gausbo
Hans Jørgen Larsen
Henrik Thorenfeldt
Steffen Morild
Iris Gausbo
Ulrik Falk-Sørensen
Henrik Thorenfeldt
Steffen Morild

Administrationen deltager som udgangspunkt ved direktion samt relevante ledere.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil planlægge styringsdialogmøderne med indhold og deltagerkreds, som det besluttes af organisationsbestyrelsen. Det er kommunerne, der indkalder til møderne.

Bilag
1. Styringsrapport 3B.
2. Styringsdialogskemaer for alle afdelinger.
3. Styringsdialogskemaer for 27 udvalgte afdelinger.
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PUNKT 8
Indstilling – 3B’s forsikringer (B)
Fortrolig

PUNKT 9
Indstilling – Opgavegruppe om vedtægtsændringer (B)

Opgavegruppe om vedtægtsændringer (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- 16. oktober 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til igangsætning af en opgavegruppe om vedtægtsændringer.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at opgavegruppen ’Vedtægter i 3B’ nedsættes jf. ’Løsning’, herunder at tovholder og bemanding fra organisationsbestyrelsen besluttes.

2.

at status på øvrige nye opgavegrupper tages til efterretning jf. ’Løsning’.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen har siden juni 2016 nedsat en række opgavegrupper til at implementere
3B – Sammen mod 2020. Formålet med opgavegrupperne er at styrke beboerdemokratiet og
samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe gode politiske løsninger
og nyskabelse i 3B.
Ved organisationsbestyrelsens konstituering i juni 2017 blev der fremlagt et oplæg, hvor det fremgik, at der i løbet af efteråret 2017 skulle tages stilling til opgavegrupperne ’Lettere at være afdelingsbestyrelse / beboerdemokrati’, ’Vedtægter og digitalt beboerdemokrati’, ’Bygningseftersyn og
henlæggelser’ samt ’Nye rammer for Aktivitetspuljen’.

Løsning
I forlængelse af organisationsbestyrelsens konstituering drøftede Forretningsudvalget den 10. oktober 2017 igangsættelse af nye opgavegrupper.
Opgavegruppe om vedtægter i 3B
Forretningsudvalget besluttede, at organisationsbestyrelsen nu skal nedsætte en opgavegruppe
der skal arbejde med opdatering af 3B’s vedtægter. Der skal fra organisationsbestyrelsen udpeges
en tovholder til opgavegruppen samt øvrig bemanding fra organisationsbestyrelsen. Der kan deltage yderligere medlemmer i opgavegruppen.
Administrationen vil i samarbejde med den udpegede tovholder udarbejde et kommissorium for
opgavegruppens arbejde, som vil blive forelagt organisationsbestyrelsen til beslutning på mødet
den 7. december 2017. Tyngden i gruppens arbejde forventes at ligge i første halvår 2018.
1

Da Københavns Kommune godkendte seneste vedtægtsændringer den 2. august 2016, var det en
forudsætning, at 3B’s vedtægter opdateres. Der er desuden lavet en række ændringer i Normalvedtægterne, som 3B’s vedtægter skal følge. På den baggrund må det forventes, at vedtægtsændringerne bliver mere gennemgående.
Den nye Normalvedtægt åbner op for mulighed for digitalt beboerdemokrati, hvilket skal afspejles i
3B’s nye vedtægter. Derfor vil de nye vedtægter forventeligt medføre et projekt om digitalt beboerdemokrati. Administrationen forventer at dette kan startes op i 1. halvdel af 2018. Organisationsbestyrelsen vil få en særskilt indstilling om dette.
Øvrige opgavegrupper
Nye rammer for Aktivitetspuljen
På mødet den 10. oktober 2017 besluttede Forretningsudvalget, at der ikke skal nedsættes en
opgavegruppe om nye rammer for 3B’s Aktivitetspulje. Administrationen skal i stedet udarbejde et
oplæg til organisationsbestyrelsen om nye rammer for Aktivitetspuljen.
Bygningseftersyn og henlæggelser
Organisationsbestyrelsen igangsatte i oktober 2016 opgavegruppen ’Bygningseftersyn og henlæggelser’ med Svend Dupont Larsen som tovholder. Daværende medlem af organisationsbestyrelsen
Paul Larsen deltog også i gruppen sammen med fire øvrige beboere i 3B. Gruppen holdt sit første
og hidtil eneste møde den 11. januar 2017.
På baggrund af blandt arbejdet med Fremtidens Drift i 3B besluttede organisationsbestyrelsen den
9. marts 2017, at opgavegruppen skulle udskydes til efteråret 2017. På mødet den 10. oktober
2017 besluttede Forretningsudvalget i forlængelse af dette, at organisationsbestyrelsen på mødet
den 7. december 2017 skal tage stilling til genstart af opgavegruppen ’Bygningseftersyn og henlæggelser’. Opgavegruppen er orienteret om dette.
Lettere at være afdelingsbestyrelse / beboerdemokrati
På mødet den 10. oktober 2017 besluttede Forretningsudvalget, at organisationsbestyrelsen på
mødet den 7. december 2017 skal tage stilling til igangsætning af opgavegruppen ’Lettere at være
afdelingsbestyrelse / beboerdemokrati’.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen i samarbejde med den
udpegede tovholder udarbejde et kommissorium for opgavegruppen ’Vedtægter i 3B’, som vil blive
forelagt organisationsbestyrelsen til beslutning på mødet den 7. december 2017.
2

Organisationsbestyrelsen vil på mødet den 7. december 2017 samtidig skulle tage stilling til opgavegrupperne ’Bygningseftersyn og henlæggelser’ og ’Lettere at være afdelingsbestyrelse / beboerdemokrati’
Administrationen vil udarbejde et oplæg til Forretningsudvalget og organisationsbestyrelsen om
nye rammer for Aktivitetspuljen.

Bilag
Ingen.
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PUNKT 10
Indstilling – Ændring af driftsbekendtgørelsen: Effektivisering af
den almene boligsektor (O)

Ændring af driftsbekendtgørelsen: Effektivisering
af den almene boligsektor (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- Forretningsudvalget den 10. oktober 2017
- 11. oktober 2017 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om ændring af driftsbekendtgørelsen med fokus på effektivisering af den almene boligsektors drift og 3B’s håndtering af denne.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at orientering om ændring af driftsbekendtgørelsen med fokus på effektivisering af den almene boligsektors drift og 3B’s håndtering af denne tages til efterretning, herunder:
1. Skærpelse af organisationsbestyrelsens ansvar.
2. Mål for udviklingen i afdelingernes udgifter.
3. Gennemgang af alle forretningsområder og skriftlige forretningsgange.
4. Konkurrenceudsættelse.
5. Årsberetning og forvaltningsrevision.
6. Drift- og vedligeholdelsesplaner.
7. Præsentation af årsregnskab, budget og forslag.
8. Sammenlægning af afdelinger.

Problemstilling
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har med en bekendtgørelse af den 28. april 2017 udsendt
en ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den
1. maj 2017 (se bilag 1 og 2).
Bekendtgørelsen følger op på loven om effektivisering af den almene boligsektor og gennemfører
en række ændringer, som har til formål at fremme effektivisering og billiggørelse af driften i de almene boligorganisationer og de enkelte afdelinger. Organisationsbestyrelsen blev kort orienteret
om dette på mødet den 29. juni 2017, hvor det blev aftalt at organisationsbestyrelsen senere ville
få yderligere information om ændringerne.
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Løsning
Ændringerne af driftsbekendtgørelsen omfatter følgende elementer:
1. Skærpelse af organisationsbestyrelsens ansvar
Det præciseres, at organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at den organiseres og tilrettelægges effektivt. Organisationsbestyrelsen skal samtidig påse, at boligorganisationen
udøver god økonomistyring og egenkontrol samt løbende fremmer kvalitet og effektivitet.
Administrationen vil komme med et oplæg til organisationsbestyrelsen om implementeringen af
Fremtidens Drift, herunder effektivt indkøb, og organisationsbestyrelsens rolle heri.
Administrationen vil samtidig udvide ledelsesinformationen til organisationsbestyrelsen, så organisationsbestyrelsen kan følge udgiftsudviklingen i 3B og vurdere afdelingernes service- og udgiftsniveauer. Administrationen vil endvidere indføre kvartalsvis budgetopfølgning i afdelingerne fra
2019.
2. Mål for udviklingen i afdelingernes udgifter
Organisationsbestyrelsen skal fastsætte mål for udviklingen i hver afdelings samlede udgifter for
den kommende fireårs-periode.
Organisationsbestyrelsen har allerede fastsat et mål om, at udgifterne samlet set i 3B’s afdelinger
skal være uændrede i kroner og ører i 2020 sammenlignet med 2017. Administrationen vil i forlængelse heraf, jf. ovenfor, udarbejde ledelsesinformation, så organisationsbestyrelsen kan vurdere afdelingernes service- og udgiftsniveauer og sætte mål for hver afdeling.
Administrationen forventer inden for det kommende halve år at kunne forelægge de første foreløbige analyser af afdelingernes service- og udgiftsniveauer, idet mere detaljerede analyser kræver
registreringer, som i dag ikke er tilgængelige. Organisationsbestyrelsen vil på den baggrund inden
budgetformøderne i 2019 kunne fastsætte mål for afdelingerne.
3. Gennemgang af alle forretningsområder og skriftlige forretningsgange
Boligorganisationen skal gennemføre egenkontrol ved blandt andet løbende at gennemgå alle forretningsområder og have skriftlige forretningsgange på alle væsentlige driftsområder.
3B’s forvaltningsrevision omfatter allerede en skriftlig gennemgang af de enkelte forretningsområder – det vil fortsat ske.
3B har pt. 279 skriftlige forretnings- og arbejdsgange, jf. bilag 3. Disse vil i de kommende år blive
gennemgået og i større omfang blive indarbejdet i den digitale understøttelse af medarbejdernes
opgaveløsning.
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4. Konkurrenceudsættelse
Boligorganisationen skal vurdere, om konkurrenceudsættelse af nogle delopgaver vil være hensigtsmæssig og omkostningsreducerende.
Administrationen vil udarbejde udkast til en ny indkøbspolitik, som sikrer, at 3B’s indkøb i øget grad
konkurrenceudsættes. Udkastet forventes forelagt organisationsbestyrelsen primo 2018. Derudover overvejes det i forbindelse med Fremtidens Drift, om opgaver, som 3B i dag selv løser, med
fordel kan konkurrenceudsættes.
5. Årsberetning og forvaltningsrevision
Boligorganisationen skal afgive en årsberetning med forvaltningsrevision, hvori der nærmere redegøres for den økonomiske udvikling, herunder for økonomiske udfordringer, foranstaltninger,
egenkontrol og fireårige mål for de enkelte afdelinger. Revisor skal rapportere herom i sit revisionsprotokollat.
3B udarbejder allerede en udførlig forvaltningsrevision og årsberetning. Administrationen vil – i
dialog med revisor – sikre, at den lever op til de nye krav i driftsbekendtgørelsen, herunder at den
omfatter punkterne 2-4 ovenfor. Det vil ske med virkning for årsberetning og forvaltningsrevision for
2017.
6. Drift- og vedligeholdelsesplaner
Der stilles krav om, at henlæggelserne skal fastsættes på baggrund af drift- og vedligeholdelsesplaner, der skal omfatte de kommende 15 år stigende til de kommende 30 år pr. 1. januar 2024.
Drifts- og vedligeholdelsesplanerne skal endvidere hvert femte år granskes af uvildig byggesagkyndig – første gang senest ved udgangen af 2021.
Administrationen er ved at udarbejde bygningseftersyn af samtlige 3B’s afdelinger som grundlag
for 20-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner. Pr. 1. september 2017 var der udarbejdet 57 bygningseftersyn. De resterende 16 bygningseftersyn forventes udarbejdet inden udgangen af 2018.
Henlæggelserne skal fastsættes efter nye 20-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner, som er baseret på de nye bygningseftersyn. Der er pr. 1. september 2017 udarbejdet 20-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner for 57 afdelinger, hvoraf seks planer skal revideres og forbedres i 2018. Der
forventes at være gennemført 20-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner for alle afdelinger inden
udgangen af 2018. Der forventes snarligt nedsat en opgavegruppe, der skal se på, hvordan de nye
drifts- og vedligeholdelsesplaner bedst implementeres i budgetterne i de afdelinger, hvor det medfører en huslejestigning.
Bygningseftersynene opdateres hvert femte år. Administrationen vil sikre, at bygningseftersynene
og de tilhørende drifts- og vedligeholdelsesplaner ved den næste gennemgang i årene 2019-2023
udvides til at dække 30 år, så kravet kan være opfyldt inden den 1. januar 2024. Administrationen
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vil undersøge, hvordan ekstern granskning kan gøres til en del af den proces (det bemærkes, at
det i den forbindelse vil medføre øgede udgifter).
7. Præsentation af årsregnskab, budget og forslag
Boligorganisationen skal ved præsentation af årsregnskab og driftsbudget tilstræbe en forståelig
og overskuelig fremstilling. Udgiftskrævende forslag, der behandles på afdelingsmødet, skal indeholde oplysninger om konsekvenser for huslejen.
Det er administrationens vurdering, at 3B’s budgetfolder allerede overholder de nye krav. Der arbejdes imidlertid med at udvikle budgetfolderen yderligere, så beboerne blandt andet kan vurdere
afdelingens service- og udgiftsniveau sammenlignet med andre afdelinger.
Udgiftskrævende forslag indeholder allerede i et vist omfang oplysninger om konsekvenser for huslejen, og afdelingsmødet oplyses som udgangspunkt altid om konsekvenserne ved et konkret forslag. Administrationen vil se på, om dette kan skærpes.
8. Sammenlægning af afdelinger
Det indføres, at boligorganisationens eventuelle beslutning om, at en nyetableret afdelings sammenlægning med en anden afdeling ikke kan omgøres af de berørte afdelinger, hvis den nyetablerede afdeling består af mindre end 15 boliger.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
Det må forventes, at en række af de nye krav kan medvirke til at reducere udgifterne i de enkelte
afdelinger. De nye krav vurderes kun i begrænset omfang at kræve øgede administrative ressourcer, bortset fra kravet om ekstern granskning af drifts- og vedligeholdelsesplanerne. Udgiften anslås groft at udgøre ca. 50.000-300.000 kr. pr. afdeling hvert femte år.

Videre proces
Implementeringen af den ændrede bekendtgørelse fremgår af løsningsafsnittet.

Bilag
1. BL - Ændring af driftsbekendtgørelsen vedrørende effektivisering af den almene boligsektors drift.
2. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 28. april
2017.
3. Oversigt over forretnings- og arbejdsgange i 3B.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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1717 - ÆNDRING AF DRIFTSBEKENDTGØRELSEN VEDRØRENDE
EFFEKTIVISERING AF DEN ALMENE BOLIGSEKTORS DRIFT

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har med bekendtgørelse nr. 423 af 28. april 2017 udsendt en
ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
Bekendtgørelsen følger op på lov nr. 1559 af 13. december 2016 om eﬀektivisering af den almene
boligsektor og gennemfører en række ændringer, som har til formål at fremme eﬀektivisering og
billiggørelse af driften i de almene boligorganisationer og enkelte afdelinger.
Bekendtgørelsen præciserer organisationsbestyrelsens ansvar, herunder at det er
organisationsbestyrelsen, der skal påse, at boligorganisationen udøver god økonomistyring og
egenkontrol samt løbende fremmer kvalitet og eﬀektivitet under hensyn til almenboliglovens formål og
målsætninger. Desuden at administrationsaftaler skal kunne opsiges med 1 års varsel. Allerede indgåede
administrationsaftaler løber frem til den enkelte aftales udløb.
Dertil skal organisationsbestyrelsen afgive en årsberetning, hvori der nærmere redegøres for den
økonomiske udvikling samt den udøvede økonomistyring og egenkontrol i boligorganisationen og dens
afdelinger i regnskabsåret samt eventuelle forhold påtalt af revisor.
Derudover præciseres, at boligorganisationen skal tilstræbe en forståelig og overskuelig fremstilling ved
præsentation af forslag til driftsbudget og årsregnskab, herunder at udgiftskrævende forslag skal
indeholde oplysning om konsekvenser for huslejen.
Henlæggelser til vedligehold skal ske på grundlag af en 30-årig plan, der sammen med rapporten om
ejendommens tilstand samt vedligeholdelses- og fornyelsesplan, skal granskes hvert 5. år af en ekstern
uvildig byggesagkyndig. Denne granskning af vedligeholdelses- og fornyelsesplanerne skal første gang
være gennemført inden 1. januar 2022.
Grundet ændringerne i bekendtgørelsesteksten er der tilføjet nye dele og præciseringer i bilag 4 til
bekendtgørelsen, som bl.a. forvaltningsrevisionens undersøgelser af, hvorvidt boligorganisationens
forretningsgange fremmer sparsommelighed og eventuelle anbefalinger hertil.
Endvidere er de allerede gældende regler omkring revision beskrevet, nemlig at boligorganisationen
skal give revisor oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af boligorganisationens regnskab
samt for revisors vurdering af, om der i forvaltningen er taget økonomiske hensyn.
Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. maj 2017.

Med venlig hilsen
Bent Madsen / Christina Wandt

https://bl.dk/bl-informerer/2017/6/1717-%C3%A6ndring-af-driftsbekendtgoerelsen-vedroerende-effektivisering-af-den-almene-boligsektors-drift/
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BEK nr 423 af 28/04/2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 5. oktober 2017

Ministerium:
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin.,
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, j.nr. BO0103-00003

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
§1
I bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af almene boliger m.v., som ændret ved
bekendtgørelse nr. 448 af 13. april 2015, bekendtgørelse nr. 723 af 13. juni 2016 og bekendtgørelse nr.
255 af 21. marts 2017, foretages følgende ændringer:
1. Indledningen affattes således:
»I medfør af § 25, stk. 1 og 4, § 32, § 44, § 50, § 75, § 169, stk. 2, § 177 og § 184 i lov om almene
boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016, som ændret ved lov nr. 628 af 8. juni 2016
og lov nr. 1559 af 13. december 2016, og § 13, § 31, § 42 og § 51 i lov om leje af almene boliger, jf.
lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, fastsættes efter bemyndigelse:«
2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Statens Administration« til: »Udbetaling Danmark«.
3. § 12, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
»Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at den organiseres og tilrettelægges effektivt, samt for
at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i
overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.«
4. I § 12, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »opsigelsesregler«: », herunder at de skal kunne opsiges med 1 års
varsel til førstkommende månedsskifte«.
5. Efter § 12 indsættes:
»§ 12 a. Boligorganisationens bestyrelse skal påse, at boligorganisationen udøver god økonomistyring
og egenkontrol samt løbende fremmer kvalitet og effektivitet under hensyn til almenboliglovens formål
og målsætninger.
Stk. 2. Boligorganisationens økonomistyring skal baseres på den fornødne ledelsesinformation, herunder om finansiering, kapacitet og aktiviteter.
Stk. 3. Boligorganisationens bestyrelse skal sikre, at boligorganisationen gennemfører løbende egenkontrol med henblik på at øge sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, herunder ved tilbagevendende
gennemgang af alle forretningsområder samt dokumentation heraf, jf. § 70. Der skal herunder gennemføres de fornødne tiltag, hvis der på grundlag af effektivitetstal og øvrige analyser er fundet forbedringsområder.
Stk. 4. Det skal ved egenkontrollen af et forretningsområde vurderes, om konkurrenceudsættelse af nogle eller alle delopgaver vil være hensigtsmæssigt og omkostningsreducerende.
Stk. 5. Boligorganisationens bestyrelse skal påse, at der foreligger skriftlige forretningsgange på alle
væsentlige driftsområder i boligorganisationen.
Stk. 6. Boligorganisationens bestyrelse skal fastsætte mål for udviklingen i hver afdelings samlede
driftsudgifter for den kommende 4 års periode, jf. § 70, stk. 1.«
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6. Efter § 20 indsættes:
»§ 20 a. Boligorganisationen skal ved præsentationen af forslag til driftsbudget og årsregnskab tilstræbe
en forståelig og overskuelig fremstilling. Det skal herunder sikres, at væsentlige konti og ydelser er beskrevet, og at de stemmeberettigede er gjort bekendt med relevante udgiftssammenligninger.
Stk. 2. Udgiftskrævende forslag, der behandles på møder som nævnt i §§ 18-20, skal indeholde oplysning om konsekvenser for huslejen.«
7. I § 25, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:
»Har boligorganisationen truffet beslutning om, at en nyetableret afdeling skal sammenlægges med en
anden afdeling, kan denne beslutning ikke omgøres på et afdelingsmøde i de berørte afdelinger, hvis den
nyetablerede afdeling består af mindre end 15 boliger.«
8. § 28, stk. 4, ophæves.
9. § 61, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
»Henlæggelsernes størrelse efter stk. 1 og 2 fastsættes på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der pr. 1. januar 2018 omfatter mindst de kommende 15 år, pr. 1. januar 2020 omfatter mindst de
kommende 20 år, pr. 1. januar 2022 omfatter mindst de kommende 25 år og pr. 1. januar 2024 omfatter
mindst de kommende 30 år.«
10. Efter § 61 indsættes:
»§ 61 a. Den rapport om ejendommens tilstand, der er nævnt i § 60, stk. 1, og den vedligeholdelses- og
fornyelsesplan, der er nævnt i § 61, stk. 3, skal hvert 5. år granskes af en ekstern uvildig byggesagkyndig
med henblik på at vurdere, om rapport og plan er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter.«
11. § 70 affattes således:
»§ 70. I tilslutning til regnskabet afgiver den almene boligorganisations bestyrelse en årsberetning,
hvori nærmere redegøres for den økonomiske udvikling samt den udøvede økonomistyring og egenkontrol i boligorganisationen og dens afdelinger i regnskabsåret. Herunder redegøres for:
1) Eventuelle særlige økonomiske problemer i boligorganisationen og dens afdelinger, og de foranstaltninger, der er eller påtænkes iværksat til imødegåelse heraf.
2) Den udøvede økonomistyring, herunder eventuelt ændret ledelsesinformation.
3) Den gennemførte egenkontrol, herunder de omfattede forretningsområder, undersøgelser og foranstaltninger.
4) De fastsatte 4-årige mål for hver afdelings samlede driftsudgifter, jf. § 12 a, stk. 6.
5) Forhold, som revisor måtte have påtalt.«
12. I § 117 indsættes efter »fornyelsesarbejder«: », herunder arbejder, der sker af hensyn til effektiv bygningsdrift«.
13. I § 1, stk. 1, i bilag 4 ændres: »statsautoriseret eller registreret« til: »godkendt«.
14. I § 2, stk. 1, i bilag 4 ændres: »og nærmere præciseret i« til: »som nærmere præciseret i standarder for
offentlig revision (SOR) samt«.
15. I § 4, stk. 3, i bilag 4 ændres: »mål og opnåede resultater« til: »den udøvede økonomistyring og gennemførte egenkontrol«.
16. Efter § 4. stk. 3, indsættes:
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»Stk. 4. Som led i den i stk. 3 nævnte forvaltningsrevision undersøges, hvorvidt boligorganisationens
forretningsgange fremmer sparsommelighed, således at der i revisionsprotokollatet kan rapporteres herom. Ved rapporteringen anføres, hvorvidt gennemgangen har givet anledning til bemærkninger og eventuelle væsentlige anbefalinger anføres.
Stk. 5. Forvaltningsrevisionen som nævnt i stk. 3 skal endvidere omfatte en gennemgang af boligorganisationens implementerede økonomistyring samt boligorganisationens egenkontrol i form af udførte arbejder for metodisk at fremme effektivitet og kvalitet, således at der i revisionsprotokollatet kan udtrykkes
en overordnet og kortfattet vurdering heraf.«
17. § 5, stk. 1, 1. pkt., i bilag 4 affattes således:
»Boligorganisationen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af
boligorganisationens regnskab samt for revisors vurdering af, om der i forvaltningen er taget skyldige
økonomiske hensyn.«
18. I § 7, stk. 1, i bilag 4, indsættes efter »i overensstemmelse med«: »SOR og«.
19. § 7, stk. 3, nr. 2, i bilag 4 affattes således:
»2) Væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende boligorganisationens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol samt oplysning om eventuelle væsentlige anbefalinger til forbedringer heraf.«
20. Efter § 7, stk. 3, nr. 2, i bilag 4 indsættes:
»3) Den rapportering om boligorganisationens forretningsgange, som er nævnt i § 4, stk. 4, samt den vurdering af boligorganisationens økonomistyring og egenkontrol, som er nævnt i 4, stk. 5.«
§2
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2017.
§3
Den granskning af vedligeholdelses- og fornyelsesplaner, der er nævnt i § 61 a, som affattet ved denne
bekendtgørelses § 1, nr. 10, skal første gang være gennemført inden 1. januar 2022.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 28. april 2017
CARSTEN FALK HANSEN
/ Mikael Lynnerup Kristensen
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Forretningsgange og arbejdsgange i 3B (oktober 2017)
Forretningsgang (Overordnede)
Arbejdsgang (Mere specifikke)
Område
A (Administrative værktøjer)
A
A

Forretnings Forretningsgang
gangsnr.
1-1
Vejledning til at udarbejde forretningsgange
1-14

Arbejdsgangs
nr.

Arbejdsgang

6-1-2

Arbejdsgang for data til forbrugsregnskaber og budgetter til økonomi
Arbejdsgang for faktura kontrol Agenda2100
Arbejdsgang for Grønne Regnskaber i 3B
Arbejdsgang for målerskifte og registreringer af disse
Agenda2100
Arbejdsgang for tomgangsfaktura

Udarbejdelse af arbejdsgange

A
A
A

6-1-3
6-1-4
6-1-5

A
A
A
A
A

6-1-6
8-5
8-10

Agenda 2100
Digital journalisering i Unik Bolig 4
?
?

A
A

?
?

A
A
A
A

?
?
?
?

A
A

?
?

Arbejdsgang abonnementer på IN3B
Arbejdsgang for brug af e-mailadresser Ejendomskontorer DRIFT
Arbejdsgang for klagehåndtering i driften
Arbejdsgang for overførelse af DV-budgetter til bolig4
2016
Arbejdsgang for PowerPoint til Budgetmøde
Arbejdsgang Gæstemodtagelse
Arbejdsgang henvendelse formanden
Arbejdsgang hjælp til korrektur og print ved
ekstraordinært afdelingsmøder
Arbejdsgang ledermøder
Arbejdsgang, fordeling af daglig post i sekretariatet

A
A
A
A
A

?
?
?
?
?

Arbejdsgang, Pakning af torsdagspost
Arbejdsgangbeskrivelse - klager over personer
Arbejdsgangbeskrivelse - klagesager
Arbejdsgangbeskrivelse Postlisten
Arbejdsgangsbeskrivelse Budgetfoldere
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Område

Forretnings Forretningsgang
gangsnr.

Arbejdsgang

A

Arbejdsgangs
nr.
?

A
A
A
A
A
A
A
A

?
?
?
?
?
?
?
?

A
A

?
?

Arbejdsgangsbeskrivelse iSyn Indflytning
Arkivering af mails fra outlook i UB4
arkivering af originale doks.
Behandling af klagesager modtaget på brev
Bekræftelse på henvendelse_klage i Unik
labelsdefinition
NOTAT budget
Sådan booker du et mødelokale og forplejning på
Havneholmen
Underskrivning doks
UNIK ændringer (flere beboerdemokrater er reg forkert)

A

?

A
B (Beboere)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

?
2-0 Ans.
2-0 ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
2-0 Ans.
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Arbejdsgangsbeskrivelse iSyn Fraflytning endelig udgave

Vejledning i hvordan man scanner på lejer - rev 14 12
2012
Vejledning på Bring
Arbejdsopgaver i omstilling-reception
Bogføring.arbejdsgang
CPR-Søgning
Kørsel af PBS
omstillingsbordet
Opfyldning af diverse
opr. af ansøger
Oprettelse af fleksansøger
oprettelse af login
Overførsel fra en konto til en anden'
pakning af materiale
PBS fil opkrævning af ventelistegebyr
Rettelse af postnumre
Returpost
Studietjek incl Tranehavegård
udmeldelse og påmindelse
Vejledning i retlig omstilling
visitering
Fordeling og besvarelse af public mail

Område

Forretnings Forretningsgang
gangsnr.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

2-1

Arbejdsgangs
nr.
2-0 Udl.
2-0 Udl.
2-0 Udl.
2-0 Udl.
2-0 Udl.
2-0 Udl.

Arbejdsgang

2-0 Udl.

tilbud

2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.

Advokatregning-balance
Afdragsordning boende - restance
Afdragsordning råderet almenbolig+
Aflys udlæg i fast ejendom eller bil
Afstem - søgning af posteringer i bolig-finans
Afstemning af konto 830650
Afstemning af konto 830670
Beboerkrav
Betaling af advokat regning
Bogføring af Fællesdriften af høje Gladsaxe
Boligberegning
Boligbogføring
Boligsikringslister til Udbetaling Danmark
Boligstøtte
Exportering af data fra vaskerierne til Unik
Frivillige forlig boende - beboerkrav
Hentning af PBS filer
Hobbyklubber + internet
Huslejevarsling mv.
Iindberetning til huslejeregisteret
Indlæsning af vaskerigebyr i afd 3037+1018
Indskudsregulering endelig anskaffelsessum
Kørsel af vaskeri - Miele
Lejebetaler - ændre til EAN-betaling
Lejebudget til ØKO
Medejerbolig konvertering
Medejerbolig Råderet

Fleksibel
info om venteliste
Oprettelse af ansøger til Grønhøj
Oprettelse af ansøger
Problemer med login
Tilbud Grønhøj, Blækhuset, Kløvermarken, Druehaven

Boende
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Område

Forretnings Forretningsgang
gangsnr.

Arbejdsgang

B
B
B
B
B
B
B

Arbejdsgangs
nr.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Husl.

Oprettelse af udlæg i indskud
PBS opkrævning
Påkrav - liste til kommuner
Påkrav
Registrering af godtgørelsessag - lejer betalt
Rettelse af vaskerier
Saldoliste
Sende fil til PBS
Sende til advokat
Skadesager, band, vand, skimmel
Slutafregning fra advokaten
Tilknyt bilag til finans- og lejerkontokort
Tømme banken
Udbetaling - bankoverførsel
Udbetaling af boligstøtte
Udbetaling af NI-beløb ungdomsboliger
Udskrivning af restancelister
Vaskeri afd 3032
Vaskeri afd 3045
Vaskeri afd 3047
Vaskeri LM 10
Vedhæftning af note el. mail til allerede bogført faktura

B
B
B
B
B

2-1 Husl.
2-1 Husl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.

Ændring af areal-fordelingstal på lejemål
Årsafstemning af Leje og indskud
1011, 1014, 1018 udlejningsaftale
1016- & 3074 udlejningsaftale
1019 udlejningsaftale
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Nortec vaskeri (3053+3054)
Når advokaten ringer om udsættelse
Ommærkning af bolig
Ophævelse
Opkræv ekstra rum
Opkræv og afregn hobbyklub
Opkrævning og udbetaling af NI-beløb Almenbolig+

Område
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Forretnings Forretningsgang
gangsnr.

2-2

Arbejdsgangs
nr.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 Udl.
2-1 udlej.
2-1
2-1-Udl.

Arbejdsgang

2-2 Husl.
2-2 Husl.
2-2 Husl.

§ 59 opkrævning hos kommunen
1 Frivillligt forlig fraflytter - Oprettelse
2 Frivilligt forlig fraflytter - Ændring af afdragsbeløb

1027 udlejningsaftale
1036 Midgård udlejningsaftale
3031 & 3038 udlejningsaftale
3037 udlejningsaftale
3044 udlejningsaftale
3045 udlejningsaftale
3051 udlejningsaftale
3064 udlejningsaftale
Alm bolig+ tilbud
Arbejdsgang.powerPoint
Brug af cpr. registret
Ferie-fremleje
Fordeling af afd. i kundeservice
Herlev udlejningsaftale
Høje Taastrup udlejningsaftale
Indscanning og elektronisk arkivering af bilag
Kendskab til forretningsgange Afdelingerne
kontrakt
Ny forretningsgang Bobehandling
Ny lov
Opdatering af unik knapper
Overdragelse
Procedure for alle afdelinger i 3B
Skyldnere
Studiebolig
Tillæggelse af hybellejemål til hovedlejemål
Udlejnoingsregler for carport 1015
lejekontrakt carport og garage
Adresseforespørgsel
Uovlig delfremleje
husstandsbegreb

Fraflytning
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Område

Forretnings Forretningsgang
gangsnr.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Arbejdsgangs
nr.
2-2 Husl.
2-2 Husl.
2-2 Husl.
2-2 Husl.
2-2 Husl.
2-2 Husl.
2-2 Husl.
2-2 Husl.
2-2 Husl.
2-2 Husl.
2-2 Udl.
2-2 Udl.
2-2 Udl.
2-2 Udl.
2-2 Udl.
2-2 Udl.
2-2 Udl.
2-2 Udl.
2-2 Udl.
2-2-1
2-4 Husl.
2-4 Husl.
2-5 Udl.
2-5 Udl.
2-5 Udl.
2-6 Udl.
2-6 Udl.
2-7 Husl.
2-7 Husl.
2-7 Udl.
2-7-1

B
B
B
B

2-8 Husl.
2-8 Husl.
2-8 Husl.
2-12 Udl.
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Arbejdsgang
3 Frivilligt forlig fraflytter - Ændring af restgæld
Afskrivning af flyttekrav
Bogføring med vedhæftning af bilag - afskrivning
Flyttekrav under 5.000,00
Flytteopgørelse
Flyttesager hvor fraflytter har ukendt adresse
Inkasso fraflytter
Søg gæld på tidligere lejere ifm. nyt tilbud
Søgning i cpr.registret
Uerholdelig flyttesager til inkassobureau
Alm bolig+ bestilling af syn
Alm. bolig+ Opsigelse af lejemål
bestilling af syn red. 04-12-2013
Blækhuset opsigelse, tilbud, kontrakt
Grønhøj opsigelse af lejemål
Ny - Tidsfrister i forbindelse med fraflytninger
Ommærkning af Tranehavegård
Opsigelse af lejemål
opsigelse carport og garage
Arbejdsgang for afmelding af kunder til DONG
Oprettelse af nye ejendomme
Sammenlægge lejemål
Alm bolig+ fremleje
delfremleje
Fremleje
Alm bolig+ Bytning af bolig
Bytte af bolig
Indberetning af tomgang til Landsbyggefonden
Opkrævning af tomgangsleje
Tomgangsperiode
Arbejdsgang for afmelding og tilmelding af tomgang til
DONG
Vandregnskaber efter målere
Varmeregnskab efter m2
Varmeregnskaber efter målere
Alm bolig+ lejekontrakt

Område
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Forretnings Forretningsgang
gangsnr.

2-7
2-8
2-13

Tomgang
Forbrugsregnskab
Skriftlige klager

2-14
7-17
7-18
7-24

Henvendelser fra beboer
Startfasen af boligsociale helhedsplaner
Drift af boligsociale helhedsplaner
Forretningsgang_ for_ vedligeholdelsesreglement_
og_ -standard_revideret_1

Arbejdsgangs
nr.
2-12 Udl.
2-12-1

Arbejdsgang

2-13

Arbejdsgang for klagehåndtering i driften

7-24-1

arbejdsgang_for _vedligeholdelsesreglement_og standard_nybyggeri_2
arbejdsgang_for_3B _vedligeholdelsesreglement_og standard_revideret_1

7-24-2

Kontrakt.arbejdsgang
Arbejdsgang for tilmelding af nye kunder til DONG

7-5

Arbejdsgang for behandling af indsigelser i forbindelse
med fraflytninge...
Arbejdsgang for beboerklager (husordensager)

1-14-1
1-14-2

Arbejdsgang for planlægning af et afdelingsmøde
Arbejdsgang for gennemførelse af et afdelingsmøde

D
D

1-14-3
?

D

?

Arbejdsgang for opfølgning på et afdelingsmøde
Forretningsgang referater afdelings- og
afdbestyrelsesmøde udkast
Forretningsgang referater beboerdemokratmøder udkast

D
D

?
?

Forretningsgange indkaldelser og dagsordener
Kurser

D (Demokrati)
D

1-6
1-9

Bestyrelsesudvalg
Dagsordener og refereater fra afdelingsmøder og
afdelingsbestyrelsesmøder

D
D
D
D

1-10
1-14

Dokumentationspakke og styringsdialog
Ordinærer afdelingsmøder
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Område
E (Ejendom)
E
E

Forretnings
gangsnr.
7-22
7-23
7-10

E
E
E
E
E
E
E
E

2-9
3-4
7-2
7-3
7-5
7-6
7-9

E
E
E
E
E
E

7-19
7-21
7-22

Forretningsgang

Arbejdsgang

7-10-1

Arbejdsgangsbeskrivelse_for_forbedringsarbejder_inde_i
_boligen

2-4-1
2-4-1
3-0-1

7-23-3

Arbejdsgang for målerregistrering ved nybyggeri
Målerregistreringsskemaer ved nybyg
Arbejdsgang for udlejningsbudget til brug for
lejefortegnelse i nybyggeri
Arbejdsgang for målerregistrering ved renovering
Arbejdsgang for legepladser
Tilskud fra energibesparelser i 3B
Arbejdsgangsbeskrivelse for Fokus Handleplaner
Arbejdsgangsbeskrivelse for udarbejdelse af den årlige
indsatsplan
Arbejdsgang for screening af 3B's afdelinger

?
?
?
?
?

3B bladet
Arbejdsgang årshjul
Bestilling af visitkort
Formandsmail
Husorden

Tilskud fra energibesparelser i 3B
Forretningsgang_Fokus_Handleplaner_2
Forretningsgang_for_Individuel_og_Kollektiv_Råde
ret
Servicearealer
Fremtidssikring og helhedsplaner
Serviceaftaler
Indkøb
Planlagt og periodisk vedligehold
Skimmelsvamp
Øvrige henlæggelser i afdelingerne

Bygningsgennemgang
Budgettering af drift til skema A
Salg af energibesparelser i 3B

E
E
E
E
E
E
K (Kommunikation)
K
K
K
K
K
K
K
K

Arbejdsgangs
nr.

3-2-1
7-2-1
7-22-1
7-23-1
7-23-2

6-0
6-2
6-5
6-6

3B mail
3B's beboerblad
www.3b.dk
In3B
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Område
K
K
M (Medarbejdere)
M
M
M
M
Ø (Økonomi)
Ø
Ø

Forretnings Forretningsgang
gangsnr.

5-0
5-1
5-15
5-16

Arbejdsmiljøorganisation
Psykisk APV og trivsel
Fysisk APV
Oplæring i iSyn for nye varmemestre

4-1
4-5
4-7

Prokuraforhold
Oprettelse af ny boligafdeling
Anvendelse af arbkap-dispfond-trækningsret - fpl

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

4-8
4-10
4-13
4-14
4-15
4-16

Kapitalforvaltning - Afdelinger
Kreditorer - Betalingsbetingelser
Udarbejdelse af afdelingsbudgetter
Kapitalforvaltning - Selskab
Periodisering
Betalinger og Kassebeholdning - Kassefunktion

Ø
Ø
Ø

4-17
4-21
4-25

Ø
Ø
Ø

4-41
4-80

Praksis for registrering af renter
Afdelingsregnskaber
Administration af afdelingsbestyrelsens udgifter
m.m.
IT-Indkøb
Regnskabsmæssig håndtering af refusioner

E (Ejendom)
E
E

2-9
3-4
7-21

Arbejdsgangs
nr.
?
?

Arbejdsgang

?

Visitkort

?

Arbejdsgang for økonomiafregning boligsociale projekter

2-4-1
3-0-1 1
3-0-2

Arbejdsgang for stamdata i ansøgningsskema til LBF vedr.
boligsociale helhedsplaner
Arbejdsgang_Anmeldelse til Byggeskadefonden
RENOVERING
Målerregistrering NYBYGGERI
møde med afdelingsbestyrelse
Opstart og tilbud på nybyggeri

Kanal 3B
Oprettelse og ændring af medarbejdere i In3B

Servicearealer
Fremtidssikring og helhedsplaner
Budgettering af drift til skema A

E
E
E
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Område

Forretnings Forretningsgang
gangsnr.

Arbejdsgangs
nr.
3-2-1
7-19
7-22

E
E
E
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Arbejdsgang
Målerregistrering RENOVERING
Bygningsgennemgang
Salg af energibesparelser i 3B
Kommunikation i byggesager
Nøgleudlevering og indflytning
Oprettelse og udfyldning af ansøgningsskema til LBF vedr.
fysisk helhedsplan
Projektgruppemøder
Tilmelding af el-målere_Nybyggeri

PUNKT 11
Indstilling – Habilitetsregler i 3B (B)

Habilitetsregler i 3B (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- Forretningsudvalget den 10. oktober 2017
- 11. oktober 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en ændret praksis for håndtering af habilitetsreglerne
i 3B.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at ændret praksis for håndtering af habilitetsregler i 3B godkendes som beskrevet under
afsnittet ”løsning”.

Problemstilling
Almenboligloven indeholder særlige regler om interessekonflikter og inhabilitet. Reglerne omfatter
medlemmer af organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelser, forretningsførere samt medarbejdere i 3B. Formålet er at undgå interessekonflikter.
Der har ikke tidligere været en entydig praksis for håndtering af habilitetsreglerne i 3B. På den
baggrund foreslår administrationen en standardisering for håndtering af habilitetsreglerne i 3B.

Løsning
Af almenboliglovens §§ 17 og 18 fremgår reglerne for habilitet:
”§ 17. Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen, en afdelingsbestyrelse, forretningsføreren eller en funktionær leder eller deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær
økonomisk tilknytning til byggevirksomhed uden for boligorganisationen, skal det indberettes til kommunalbestyrelsen. Denne kan straks eller senere nedlægge forbud mod,
at forholdet fortsætter.
§ 18. Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen, en afdelingsbestyrelse, forretningsføreren eller en funktionær må ikke deltage i behandlingen af sager, hvori den pågældende eller andre, som vedkommende ved slægtskab eller på anden måde er nært
knyttet til, har en særinteresse.”
§ 17 betyder at organisationsbestyrelsesmedlemmer, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, forretningsfører og medarbejdere skal gøre opmærksom på, om nogle af de beskrevne forhold gør sig gældende. Hvis det er tilfældet skal 3B gøre det kommunale tilsyn opmærksom på forholdet. Hvis tilsynet vurderer det, kan de meddele, at forholdet skal ophøre, hvilket i praksis kan betyde, at den
1

pågældende må udtræde af den pågældendes hverv/ansættelse i 3B-regi eller stoppe forholdet til
byggevirksomheden.
§ 18 betyder desuden, at et medlem af organisationsbestyrelsen, en afdelingsbestyrelse eller forretningsførere/medarbejdere ikke må deltage i behandlingen af sager, hvori den pågældende har
særinteresser.
Erklæring af habilitet
For beboerdemokrater i 3B
I praksis indføres en selvangivelsesblanket, hvor alle medlemmer af organisationsbestyrelsen/afdelingsbestyrelserne underskriver en habilitetserklæring, hvori de erklærer, om der er forhold
der har betydning for habilitetsreglerne, og som i givet fald skal indberettes. Blanketten er vedlagt
som bilag 1. Med blanketten accepterer bestyrelsesmedlemmet samtidig at følge tilsynets indstilling, jf. ovenstående.
Erklæringen udfyldes i forbindelse med første møde i afdelingsbestyrelsen og i forbindelse med
konstitueringen af organisationsbestyrelsen.
For forretningsfører/medarbejdere
For ansatte i 3B er erklæringen indeholdt i ansættelseskontrakten. Der udarbejdes i det kommende
år nye ansættelseskontrakter med habilitetserklæring til de 3B-medarbejdere, hvor dette ikke er
tilfældet.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen indarbejde de beskrevne regler i det videre arbejde.

Bilag
1. Habilitetserklæring.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2

Habilitetserklæring
Tro og loveerklæring for bestyrelsesmedlemmer
Kun én af nedenstående erklæringer skal udfyldes.
Erklæring A udfyldes, hvis der ikke er forhold, der har betydning for habilitetsregler.
Erklæring B udfyldes, hvis der er forhold, som skal indberettes.
Erklæring A:
Undertegnede, der bekræfter at være bekendt med betydningen af bestemmelserne i lov om almene boliger
(se bagsiden), erklærer herved på tro og love ikke at have forhold af den i § 17 og § 18 nævnte art.
Såfremt der sker ændringer i forhold til denne erklæring, vil jeg straks give 3B meddelelse herom.

Dato:

Underskrift:

Navn (blokbogstaver):
Boligafdeling (blokbogstaver):
Afkryds venligst:
□ Organisationsbestyrelsesmedlem
□ Afdelingsbestyrelsesmedlem

Erklæring B:
Undertegnede, der hermed oplyser at have interesser, der kan være omfattet af den i § 17 og § 18
nævnte art, erklærer herved at være bekendt med, at dette forhold skal indberettes til
kommunalbestyrelsen, og at ville tage kommunalbestyrelsens indstilling til efterretning.
Såfremt der sker ændringer i forhold til denne erklæring, vil jeg straks give 3B meddelelse herom.
Den mulige interessekonflikt er:

Dato:
Navn (blokbogstaver):
Boligafdeling (blokbogstaver):
Afkryds venligst:
□ Organisationsbestyrelsesmedlem
□ Afdelingsbestyrelsesmedlem

Underskrift:

Uddrag af lov om almene boliger
§ 17: Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen, en afdelingsbestyrelse, forretningsføreren eller en funktionær leder eller deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en økonomisk tilknytning til byggevirksomhed uden
for boligorganisationen, skal dette indberettes til kommunalbestyrelsen. Denne kan straks eller senere
nedlægge forbud mod, at forholdetfortsætter.
§ 18: Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen, en afdelingsbestyrelse, forretningsføreren eller en funktionær må ikke deltage i behandling af sager, hvori den pågældende eller andre, som vedkommende ved
slægtskab eller på anden måde er nært knyttet til, har en særinteresse.

Okt. 2017

PUNKT 12
Indstilling – Folkemødet 2018 - Endagstur for beboerdemokrater
(B)

Folkemødet 2018 – Endagstur for beboerdemokrater (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- Afdelingsudvalgsmødet den 4. oktober 2017
- 10. oktober 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en endagsbustur til Folkemødet 2018 for beboerdemokrater.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der afsættes en ramme på op til 100.000 kr. til en endagstur til Folkemødet 2018 for interesserede medlemmer af organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne, jf. ’Løsning’.
Midlerne finansieres af Aktivitetspuljen.

Problemstilling
3B arrangerede en endagstur til Folkemødet 2017 for beboerdemokrater og organisationsbestyrelsesmedlemmer. 49 personer deltog fra forskellige afdelinger. Derudover deltog 14 medarbejdere
fra 3B, da der var ekstra plads i bussen. Evalueringen viste, at der generelt var stor tilfredshed
med arrangementet. Se evaluering i bilag 1.

Løsning
Det foreslås, at der til Folkemødet 2018 arrangeres en tur under lignende omstændigheder som i
2017. Folkemødet 2018 afholdes i perioden den 14.-17. juni 2018.
Administrationen har undersøgt priser og muligheder for en betalt endagstur med bus til Folkemødet for interesserede medlemmer af organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. En endagstur med transport og forplejning vil koste op til 75.000 kr. for én bus. Det svarer til 1.000-1.200
kr. pr. deltager.
Tilmeldingen vil ske efter først-til-mølle princippet. Der kan i den sammenhæng eventuelt sættes
en begrænsning på to deltagere pr. afdeling.
Det bemærkes, at såfremt organisationsbestyrelsen vedtager det nye ydelseskatalog, som opgavegruppen Fremtidens Ydelser pt. arbejder på, skal medarbejdertimer for planlægning og gennemførelse af arrangementet lægges til. Beløbet vil forventeligt udgøre 20.000-30.000 kr.
1

Økonomi
Der skal afsættes op til 100.000 kr. Midlerne finansieres af Aktivitetspuljen.
Der blev til turen til Folkemødet 2017 afsat op til 100.000 kr. Turen endte med at koste ca. 68.000
kr.
Saldoen i Aktivitetspuljen var den 10. oktober 2017 på 986.244 kr. med et disponibelt beløb på
558.227 kr. Inkluderet i dette beløb er afdelingsindbetalinger til Aktivitetspuljen til og med den 30.
september 2017.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen arrangere en endagsbustur til Folkemødet 2018 for organisationsbestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelser.
Administrationen vil i samarbejde med Forretningsudvalget arbejde videre i forhold til 3B’s deltagelse i debatter/arrangementer på Folkemødet 2018.
Efter afholdelsen af endagsturen vil der blive gennemført en evaluering af turen.

Bilag
1. Evaluering af endagstur til Folkemødet 2017 for beboerdemokrater.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2

Hvad syntes du overordnet om turen? (På en skal hvor 1 er dårligst, og 5 er bedst)
1 Dårligst

0%

0

2

0%

0

3

0%

0

4

26%

5
74%

5 Bedst
0%

25%

50%

75%

14
100%

Eventuelle kommentarer
•
•

•
•
•
•

Dejlig hyggelig tur m dejlig mad og søde medarbejdere
Jeg synes det var en meget dejlig tur; dejligt at side og sludre sammen med andre 3B´ere.
Det eneste minus, som IKKE skal tørres af på vores guide, var maden om aftenen. Der blev serveret steaks
med almindelige. Vi skulle selv skære steaken ud, hvilket var ret umuligt med almindelige spiseknive. Vi fik dog
rette op på det. Grunden til, at jeg skriver det er, at jeg tidligere har oplevet, at når en stor almen delegation
ankommer til et spise sted, får man en dårligere betjening end andre gæster, der måske kommer parvis. Jeg
mener, de måske snyder os lidt.
Mange hilsener Niels
Skøn bustur, men skidt koordineret med provianteringen under køreturen.
Aletiders arrangement. Alt vel tilrettelagt. Stor oplevelse.
Vel tilrettelagt og udført fra 3 B.
Fin tur
For lidt kaffe (læs det med et smil)

•

Hvordan syntes du tilmeldingen til turen fungerede? (På en skala hvor 1 er dårligst,
og 5 er bedst)
1 Dårligst

0%

0

2

0%

0

3

5%

1

4

16%

3

5 Bedst

79%
0%

25%

50%

Eventuelle kommentarer
•
•
•
•
•
•

Så fint klar besked
Savner besked på om man er kommet med på turen
Fungerede ok
Ku ikke være bedre
Nemt og ukompliceret at tilmelde sig.
Vi fik ikke en deltagerliste.
Usikkerhed om man var kom med eller ej - efter "forhåndstilmeldingen".

75%

15
100%

Hvad syntes du om forplejningen i bussen? (på en skala hvor 1 er dårligst, og 5 er
bedst)
1 Dårligst

0%

0

2

5%

1

3

26%

4

5
32%

5 Bedst

6

37%
0%

7

25%

50%

75%

100%

Eventuelle kommentarer
•

•
•
•
•
•
•

Det kunne være bedre planlagt morgenmaden var god men der kunne måske være nogen der kunne tænke sig
2 rundstykker og kagen fik vi først nede ved havnen på vej hjem det havde været fint hvis vi fik den i bussen
sammen med en sodavand det var nok lidt sent og der var mangel på kaffe det var chaufførens skyld han
havde ikke tjekket lageret ellers såå fint fantastisk tur takk
På udturen, ok
På hjemturen, blev den nedprioriteret/glemt
Besværligt at få kaffe og ikke nok.
Ok
For lidt kaffe
Den var ok - det glippede dog med noget på hjemturen.
Vi fik af vide at der var sanvitch, på turen hjem. Dem så vi aldrig.

Hvad syntes du om programmet, du fik udleveret i bussen? (På en skala hvor 1 er
dårligst, og 5 er bedst)
1 Dårligst

0%

0

2

0%

0

3

0%

0

4

44%

5 Bedst

8
56%

0%

25%

50%

10
75%

100%

Eventuelle kommentarer
•
•
•

Fint
ok - men burde havde været tilsendt elektronisk inden.
Fint relevant materiale

Hvad syntes du om forplejningen i restauranten på Bornholm? (På en skala hvor 1 er
dårligst, og 5 er bedst)

1 Dårligst

6%

1

2

17%

3

3

17%

3

4

11%

2

5 Bedst

50%
0%

25%

9

50%

75%

100%

Eventuelle kommentarer
•
•

•
•
•
•

•

Kødet var rådt og personalet var ikke særlig serviceminded.
Såå lækkert men kødet var for rødt og de ville have vi selv skulle skære det m en kniv der ikke kunne skære
lidt besværligt
maden var lækker
Har skrevet kommentarer tidligere
Super mad
Savnede grønt meget. Der var kartofler og kød nok.
Normal standard på denne restaurant er væsentlig højere. Jeg har besøgt den privat flere gange.
I øvrigt synes jeg, at aftenfællesspisningen tidsmæssigt gjorde et for stort indhug - og mener at det ville være
at foretrække, at foreningen var vært ved et frokostarrangement som forrige år.
Fremover bør i måske bestille snavitcs, eller andet som kan udleveres ved jeres bod.

Hvad syntes du om, at vi spiste aftensmad sammen? (På en skala hvor 1 er dårligst,
og 5 er bedst)
1 Dårligst

0%

0

2

6%

1

3

6%

1

4

17%

3

5 Bedst

72%
0%

25%

50%

13
75%

100%

Eventuelle kommentarer
•
•
•
•
•
•
•

Hyggeligt prikken over ii et
Det er rigtig fint at spise sammen, man kommer til at tale med nogen man slet ikke kender
en rigtig god måde at slutte dagen på.
Godt at træffe og snakke med andre beboerdemokrater
se forrige spørgsmål
Godt at kunne dele indtryk med kolleger inden hjemturen
Det var ok, men kødet var rådt og vi var delt op i lokalet. Men fint arrangement og der manglede bestemt ikke
noget.

Hvad syntes du om hele turens varighed? (På en skala hvor 1 er dårligst, og 5 er
bedst)

1 Dårligst

0%

0

2

0%

0

3

6%

1

4

28%

5

5 Bedst

67%
0%

25%

50%

12
75%

100%

Eventuelle bemærkninger
•
•
•
•
•

Såå fint perfekt tid
Man har en optimal dag.
Den kan jo ikke gøres kortere - med mindre det bliver med fly og det skal beboerne jo ikke betale for :-)
Optimal udnyttelse af den givne tid.
Det var en lang dag. Måske man kunne spise frokost sammen og så kører tidligere hjem.

Kunne du finde på at tage med igen
næste år?

94

Vil du anbefale turen til andre
bestyrelsesmedlemmer, hvis den finder
sted igen næste år?

6

100
0%
Ja

25%
Nej

50%

18

18
75%

100%

Ved ikke

Med hvilke ord ville du beskrive turen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fint tilrettelagt
En helt igennem fantastisk oplevelse
Fantastisk oplevelse god forplejning og hyggelig stemning glade mennesker
Lækker mad.en dejlig oplevelse som man ikke glemmer
3B når de er bedst. Fælleskabet omkring en fælles begivenhed, hvor der stadig er plads til individuel
udfoldelse. Sådan!
En meget fin tur med mange oplevelser og gode debatter at høre
Alletiders oplevelse. God turleder.
Alt perfekt fra start til slut, en lang dag, men begivenhedsrig dag, masser af gode timer med ligestillede.
En meget dejlig tur med et stort udbytte.
Godt initiativ af 3B
Super hyggelig - dejlige mennesker og alt i alt en dag jeg vil huske for det positive.
Jeg synes det er flot at 3B tilbyder denne tur til afd bestyrelsen. Tak
Rigtig dejlig tur.
Både at møde andre bestyrelsesmedlemmer og deltage i Folkemødet.
Flot arrangement.
en god oplevelse, hvor man også får kontakt med medlemmer fra andre bestyrelser, samt et vist kendskab til
nogle af 3B´s personale.
Spændende

Har du andre bemærkninger?
•
•
•
•
•
•

Nej
Syntes det er fantastisk at i har lavet denne tur for os det er noget man kan glæde sig til og en stor oplevelse
og fantastisk mange gode indtryk tak
Nej
Håber at komme med igen næste år.
Næh
Sekretæren fra 3B (husker ikke helt navnet) Susanne?? Var fantastisk til at holde styr på det hele.

Samlet status
Ny

0%

0

Distribueret
Nogen svar

47%
5%

2

Gennemført
Frafaldet

18

47%

18

0%
0%

0
25%

50%

75%

100%

PUNKT 13
Indstilling – Genforhandling af udlejningsaftalen mellem BL's
1. kreds og Københavns Kommune (B)

Genforhandling af udlejningsaftalen mellem BL's
1. kreds og Københavns Kommune (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- Forretningsudvalget den 10. oktober 2017
- 11. oktober 2017 / Solvejg von Barm

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til 3B’s indmelding af drøftelsespunkter til BL’s 1. kreds i
forbindelse med det kommende forhandlingsforløb med Københavns Kommune om en ny udlejningsaftale.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B indmelder drøftelsespunkter til BL’s 1. kreds til genforhandling af udlejningsaftalen
mellem BL's 1. kreds og Københavns Kommune som beskrevet i ’Løsning’.

Problemstilling
Udlejning er et stærkt redskab der kan medvirke til at skabe en bæredygtig beboersammensætning
og sikre rammerne for det gode fællesskab i afdelingerne.
BL’s 1. kreds og Københavns Kommune har gennem en årrække haft en fælles udlejningsaftale for
almene boliger i København. Den nuværende aftale løber til og med 2018.
I forbindelse med en kommende genforhandling af aftalen er det relevant at evaluere aftalen om
udlejning af almene boliger. BL’s 1. kreds’ bestyrelse har iværksat en intern høring hos boligorganisationerne om erfaringerne med den nuværende udlejningsaftale, som baggrund for det kommende forhandlingsforløb med Københavns Kommune.

Løsning
Administrationen foreslår, at 3B spiller ind til BL’s 1. kreds med følgende drøftelsespunkter, som
baggrund for det kommende forhandlingsforløb med Københavns Kommune om en ny udlejningsaftale:


For at kunne udvikle nye bokoncepter er der behov for alternative udlejningsmodeller. Det
kan eksempelvis være bofællesskaber, modeller i tråd med AlmenBolig+ eller muligheden
for solidaritetsboliger, hvor nogle boliger i en afdeling fx har en lavere husleje der finansieres af de øvrige beboere, som det fx ses i Østrig. Der er behov for at kommunen i endnu

1

højere grad tilgodeser udviklingen af sådanne koncepter. Det kan også indtænkes i frikommuneforsøget.


For at sikre en mere blandet beboersammensætning kan det overvejes at kommunal anvisning maksimalt skal udgøre 25 pct. Udgangspunktet i almenboligloven er, at kommunen
har ret til 25 pct. anvisning. I Københavns Kommune indgik BL’s 1. kreds og kommunen i
2000 en aftale om afvikling af hjemfaldsklausuler på de almene familieboligers jord. I den
forbindelse blev det aftalt, at kommunen fik 33 pct. anvisning til gengæld for at de almene
boligorganisationer fik en besparelse på frikøbet af hjemfaldsklausulerne på ca. 500 mio.
kr. Spørgsmålet er hvor længe den aftale skal gælde.



For at sikre blandede boligafdelinger kan det overvejes at indføre et loft på den maksimale
andel af anviste boliger i en afdeling. Der er ingen øvre grænse for hvor mange anviste beboere der kan bo i den enkelte afdeling. Derfor kan der i nogle afdelinger godt være mere
end de 33 pct. Det afhænger bl.a. af flyttemønstret blandt beboerne.



Der kan være behov for at drøfte anvisningskriterierne i særligt udsatte områder som fx Folehaven og Urbanplanen, hvor den kommunale anvisning i dag er 33 pct. hvilket er meget i
disse områder, hvor der er behov for en stor boligsocial indsats.



For at tilvejebringe flere billige boliger kan deleboligkonceptet udvides.



For boliger reserveret til byfornyelsesgenhusning kan det overvejes at reducere den kommunale anvisning, så boliger der ikke benyttes til genhusning i stedet altid ejes ud via boligorganisationernes ventelister. I dag bliver boliger der ikke kan anvendes til genhusning,
altid først forsøgt lejet ud via kommunal anvisning, inden de lejes ud via boligorganisationerne.

Derudover vil administrationen i forbindelse med evalueringen fremføre tekniske og praktiske evalueringspunkter og forbedringspunkter, som er blevet relevante i forbindelse med den daglige
praksis omkring udlejning af 3B’s boliger i København.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil indmelde drøftelsespunkterne til BL’s 1. kreds, som det besluttes af organisationsbestyrelsen. Fristen for dette er den 19. november 2017.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 14
Indstilling – Status på renoveringen af Egedalsvænge (B)
Fortrolig

PUNKT 15
Indstilling – Bryggergårdens ungdomsboliger - Afslutning af
byggesag, bevilling af trækningsret samt ændring af
udlejningsmodel (B)

Bryggergårdens ungdomsboliger – Afslutning af
byggesag, bevilling af trækningsret og ændret udlejningsmodel (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- 24. oktober 2017 / Mette Thiberg / Solvejg von Barm

Organisationsbestyrelsen skal for afdeling Bryggergården tage stilling til afslutning af byggesag,
bevilling af trækningsret og ændret udlejningsmodel for de eksisterende ungdomsboliger.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at byggesagen for afdeling Bryggergårdens ungdomsboliger afsluttes, og afholdte omkostninger på 1,3 mio. kr. dækkes af dispositionsfonden.

2.

at der bevilges trækningsret til modernisering af boligerne på 400.000 kr., svarende til
25.000 kr. pr. køkken og badeværelse for i alt 16 enheder fordelt på 12 boliger i forbindelse
med øvrig istandsættelse af ungdomsboligerne, under forudsætning af godkendelse på
ekstraordinært afdelingsmøde.

3.

at administrationen indgår udlejningsaftale med Københavns Kommune om udlejning af ni
ungdomsboliger i afdeling Bryggergården til unge med handicap som er i et uddannelsesforløb.

Problemstilling
Grundet flere års udfordringer med omfattende problemer (inklusiv klagesager) med de eksisterende 12 ungdomsboliger i afdeling 6076 Bryggergården blev der efter ønske fra afdelingsbestyrelsen i august 2010 påbegyndt en byggesag for at ombygge ungdomsboligerne til familieboliger
med én stor familiebolig pr. etage. Boligerne er pt. udlagt som tre 1-rumsboliger med en fælles
køkken- og opholdsstue pr. etage (på 1., 2.og 3. sal i samme opgang). På 4. sal er boligerne lejet
ud til et kommunalt botilbud til socialt udsatte (Skiftesporet).
Københavns Kommune vil imidlertid ikke godkende en sammenlægning af boligerne, og administrationen har derfor i samråd med afdelingen arbejdet videre med et alternativt scenarie, hvor
boligerne bevares som små mindre boliger og udlejes til unge med handicap.
Der er nu udarbejdet en model for afslutning af den oprindelige byggesag, modernisering og
istandsættelse af boligerne samt udlejning af disse til Socialforvaltningen i Københavns Kommune
til unge med handicap.
1

Løsning
Afslag på sammenlægning af boligerne
3B anmodede i juni 2011 Københavns Kommune om godkendelse af nedlægning af ungdomsboligerne i afdelingen, hvortil kommunen i juli 2011 svarede at kommunen på det foreliggende grundlag principielt ikke havde nogen indvending imod nedlæggelse af ungdomsboligerne, men ikke
kunne acceptere boliger større end 140 m2 jf. almenboligloven (3B ønskede at boligerne skulle
være 150 m2). 3B betragtede dette som en godkendelse til at kunne nedlægge boligerne og disponerede herefter byggesagen ud fra dette. Landsbyggefonden forhåndsgodkendte efterfølgende en
fysisk helhedsplan med omdannelse af boligerne.
Efter dialogen med Landsbyggefonden gav Københavns Kommune imidlertid i 2016 afslag på den
konkrete ansøgning om nedlæggelse af ungdomsboligerne i afdelingen på grund af ændret holdning i kommunen til sammenlægning af boliger. Her nævner kommunen, at man i 2011 udelukkende tilkendegav, at kommunen principielt ikke havde indvendinger mod sammenlægning af ungdomsboligerne, men ikke deraf godkendte en sammenlægning af boligerne (se vedhæftede notat i
bilag 1 om sagens historik).
3B har i samråd med afdelingen undersøgt mulighederne for at klage/anke kommunens beslutning
på området, men har efter vurdering fra 3B’s advokat (Viltoft advokatpartnerskab) valgt ikke at gå
videre med sagen, da det vurderes at gennemførelse af en klagesag dels vil påføre sagen/afdelingen en betydelig meromkostning i form af advokattimer og tid (tomgangstab), dels at
chancerne for at fastholde kommunen på den tidligere principielle godkendelse efter advokatens
vurdering er yderst tvivlsom.
Afslutning af byggesagen og afholdelse af tomgangstab
Afdelingen besluttede i 2011 at boligerne skulle stå tomme for at undgå de hidtidige problemer.
Afdelingen har på den baggrund også afholdt tomgangsudgifterne frem til og med 2013.
Fra og med 2014 har tomgangsudgifterne været afholdt af den påbegyndte byggesag. I den periode har de fleste af boligerne stået tomme. I perioden fra den 15. februar 2017 til den 31. oktober
2017 har byggesagen i afdeling Hjortegården dog betalt lejen for boligerne på 1. og 2. sal (seks
boliger), da disse boliger er blevet brugt til midlertidig genhusning af beboere fra Hjortegården.
Derudover er ungdomsboligerne på 3. sal (tre boliger) midlertidigt lejet ud til den 31. januar 2018 til
unge under uddannelse.
I forbindelse med byggesagen har der været afholdt udgifter til skitseforlag, økonomiberegninger,
advokat, byggesagshonorar og ovenstående tomgangstab. De samlede udgifter udgør til og med
den 31. december 2017 i alt ca. 1,3 mio. kr. inkl. moms.
Administrationen anbefaler, at byggesagen nu lukkes, da det ikke er muligt at opnå en godkendelse til sammenlægning af boligerne.
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Da afdelingen er uforskyldt i kommunens beslutning om ikke at godkende sammenlægning af boligerne, er det administrationens anbefaling af afdelingen holdes skadesfri i den pågældende sag,
og at dispositionsfonden dækker udgifterne i byggesagen på ca. 1,3 mio. kr.
Modernisering og istandsættelse af boligerne med henblik på udlejning
Afdelingen har grundet den verserende byggesag ikke gennemført almindeligt vedligehold i de
pågældende ungdomsboliger. Det har medført et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, som skal
rettes op, inden boligerne er egnede til genudlejning. Boligerne er heller ikke ved fraflytning i sin tid
blevet istandsat for fraflytters regning. Disse udgifter skal dækkes af afdelingen, da det omhandler
almindelig ejendomsdrift.
Udover istandsættelsen af boligerne vurderes der behov for modernisering med nye køkkener og
badeværelser. For i den sammenhæng at holde byggesagsomkostningerne nede foreslås der
trækningsret til etablering af nye køkkener og badeværelser. Boligerne på 4. sal indgår endnu ikke
i denne modernisering, men afdelingen vil gerne melde modernisering af disse tre boliger ind som
en option, såfremt det i sagens udvikling viser sig, at disse også skal indgå.
Ovenstående udgifter til istandsættelse og modernisering med trækningsret planlægges fremlagt
for afdelingen på et ekstraordinært afdelingsmøde medio november 2017 med henblik på at kunne
igangsætte modernisering og istandsættelse, så boligerne er klar til genudlejning pr. 1. februar
2018.
Organisationsbestyrelsen skal på den baggrund og på grund af sagens hastende karakter godkende trækningsret (normalt behandles trækningsret af Forretningsudvalget). Det sker under forudsætning af godkendelse på afdelingsmødet.
Ændring af udlejningskriterier for ungdomsboligerne
For at finde en holdbar løsning for afdelingen har administrationen i samråd med afdelingen afsøgt
alternative muligheder for udlejning af ungdomsboligerne.
Københavns Kommune arbejder pt. på at tilvejebringe botilbuds- og botræningspladser til udviklingshæmmede unge borgere under 30 år samt unge under 30 år med normal begavelse og autisme. I forlængelse af dette har administrationen og kommunen aftalt at udleje ungdomsboligerne til
ovenstående målgruppe (unge med handicap som er i et uddannelsesforløb).
Ungdomsboligerne på 4. sal der er udlejet til det kommunale botilbud til socialt udsatte indgår pt.
ikke i ovenstående, men administrationen vil sideløbende arbejde videre med også at kunne få
udlejet disse boliger til unge med handicap som er i et uddannelsesforløb.
Afdelingsbestyrelsens holdning
Afdelingsbestyrelsen er løbende blevet informeret om ovenstående og bakker op om udlejningsmodellen.
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Økonomi
Afslutning af byggesag
I forhold til afslutning af byggesagen er de påløbende udgifter opgjort til følgende som foreslås
dækket af dispositionsfonden (afrundede tal inkl. moms):
Rådgivere (forundersøgelser, skitseforslag, budgetforslag, arealopgørelser mv.) 135.000 kr.
Advokatomkostninger (klagesag, udlejning mv.)
60.000 kr.
Tomgangstab 2014 – 2017 (fratrukket 8,5 mdr. i 2017 udlejet til Hjortegården) 850.000 kr.
Tilbageført varme og antennebidrag
- 40.000 kr.
Byggesagsrenter 2016 – 2017 (estimeret for 2017)
35.000 kr.
Byggesagshonorar (forbrugte timer i byggeafdelingen - 250 timer á 917 kr.)
230.000 kr.
Eventuelle tilløbende udgifter til afslutning
30.000 kr.
I alt
1.300.000 kr.
Tomgangstab for perioden 2011 – 2013 svarende til en udgift på i alt 390.000 kr. inkl. moms er
dækket af afdelingen, som henlæggelser under tab ved fraflytninger.
Ny udlejningsmodel
Der er interne økonomiske udgifter i forhold til tidsforbrug til forhandling af aftale om udlejning mellem 3B og Københavns Kommune. Denne udgift er indeholdt i administrationsomkostningerne.
Modernisering og istandsættelse
Udgifter:
Entrepriseudgifter er inklusiv 3B-timer, låneomkostninger og bidrag til Byggeskadefonden. Alle
beløb er inkl. moms.
Udgifter (modernisering af 4 køkkener)
Udgifter (modernisering af 12 badeværelser)
Normalistandsættelse
Omkostninger 3B
Uforudsete udgifter
Samlet anskaffelsessum

400.000 kr.
600.000 kr.
640.000 kr.
77.000 kr.
245.000 kr.
1.962.000 kr.

Finansiering
3B’s normale praksis for trækningsret er 15.000 kr. pr. bolig/enhed, dog maksimalt en tredjedel af
udgifterne. I særlige tilfælde kan der ydes et tilskud på op til 25.000 kr. pr. bolig/enhed. Der søges
om trækningsretsmidler svarende til 25.000 kr. pr. køkken og badeværelse, svarende til i alt
300.000 kr. for de 12 enheder fordelt på de 9 boliger i stuen til 3. sal (3 køkkener og 9 badeværelser) og 100.000 kr. for de fire enheder på 4. sal (1 køkken og 3 badeværelser) som option.
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Samlet søges derfor om trækningsretmidler på 400.000 kr.
Derudover finansieres arbejdet ved optagelse af realkreditlån på 1.562.000 kr. med en løbetid på
20 år.
Egen trækningsret
20 års kontant realkreditlån
Samlet finansiering

400.000 kr.
1.562.000 kr.
1.962.000 kr.

Huslejekonsekvens
Lånet afdrages i afdelingen via en kollektiv månedlig huslejestigning i lånets løbetid på:

Realkreditlån med
20-årig løbetid

Ydelsesprocent
(september 2017)

Lånebeløb (kr.)

Samlet årlig
ydelse på lån (kr.)

Årlig
huslejestigning
pr. m² (kr.)

6,16

1.562.000

96.194,90

6,77

Den nuværende årlige husleje pr. m2:
Familieboliger
Ungdomsboliger
Institution
Bofællesskaber

844,37 kr.
1.028,65 kr.
1.479,65 kr.
1.224,47 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen forelægge afdelingen
afslutningen af byggesagen og igangsætning af modernisering og istandsættelse ved ekstraordinært afdelingsmøde medio november 2017.
Administrationen vil gå videre i forhold til udlejning, som det besluttes af organisationsbestyrelsen.

Bilag
1. Notat Bryggergården - Sammenlægning af ungdomsboliger til familieboliger - Redegørelse
for byggesagsforløb (internt – fortroligt).
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PUNKT 16
Indstilling – Måløv Park - Videreudvikling af institutionsgrund (B)
Fortrolig

PUNKT 17
Indstilling – Udvidet evaluering af en udvalgt byggesag (B)
Eftersendes

PUNKT 19
Indstilling – Folehaven - Individuel kollektiv modernisering af
køkkener og badeværelser (B)

Folehaven – Individuel kollektiv modernisering af
køkkener og badeværelser (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- Forretningsudvalget den 10. oktober 2017
- 12. oktober 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en individuel kollektiv modernisering af køkkener og
badeværelser i afdeling Folehaven.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at den individuelle kollektive modernisering af køkkener og badeværelser i afdeling Folehaven godkendes jf. ’løsning’.

Problemstilling
Afdeling 3032 Folehaven har i 2016 gennemført en individuel kollektiv modernisering af køkkener
og badeværelser (7. etape). Den afsluttede etape 7 har dog ikke opfyldt det aktuelle behov for modernisering i afdelingen, og det vurderes derfor, at der er behov for en ny etape med moderniseringer (8. etape). Der vil i samme omgang blive udført køkken- og badeværelsesmoderniseringer i
flytteboliger for at gøre disse boliger mere attraktive.

Løsning
Godkendelse af individuel kollektiv modernisering
Moderniseringsprojektet (etape 8) er blevet godkendt på et afdelingsmøde den 14. september
2017. Organisationsbestyrelsen skal godkende den individuelle kollektive modernisering i afdelingen inklusiv den følgende huslejekonsekvens.
Finansieringsforslaget er opdelt i to forslag, da Københavns Kommune siden 2016 har stillet krav
om 25 pct. henlæggelser til køkkener og 50 pct. til badeværelser. BL og kommunen er uenige i
henlæggelseskravet. Hvis der ikke findes en løsning inden afslutning af byggeregnskabet, vil det
være forslag 1, der vil være gældende.
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Individuelle moderniseringer
Forslag 1 (inkl. henlæggelser (Krav fra Købehavns Kommune))
Type
Køkken
Badeværelse
Altaninddækning
Altantrappe

Forventet håndværkerudgift
105.000 kr.
120.000 kr.
25.000 kr.
40.000 kr.

Forventet huslejestigning i 20 år
520 kr.
340 kr.
240 kr.
370 kr.

Nuværende husleje
Husleje for alle boliger (kr. pr. m² pr. år) 33-105 m²
Maksimal husleje (kr. pr. måned) 105 m²

815 – 846 kr.
7.149 kr.

Fremtidig maksimal husleje ved modernisering
105 m² familiebolig med nyt køkken, renoveret bad og inddækning

8.619 kr.

Det forventes ikke, at alle moderniseringstyper udføres i en bolig samtidig.

Forslag 2 (ekskl. henlæggelser)
Type
Køkken
Badeværelse
Altaninddækning
Altantrappe

Forventet håndværkerudgift
105.000 kr.
120.000 kr.
25.000 kr.
40.000 kr.

Forventet huslejestigning i 20 år
700 kr.
770 kr.
240 kr.
370 kr.

Nuværende husleje
Husleje for alle boliger (kr. pr. m² pr. år) 33-105 m²
Maksimal husleje (kr. pr. måned) 105 m²
Fremtidig maksimal husleje ved modernisering
105 m² familiebolig med nyt køkken, renoveret bad og inddækning

815 – 846 kr.
7.149 kr.

9.229 kr.

Det forventes ikke, at alle moderniseringstyper udføres i en bolig samtidig.
Trækningsretsmidler
For at holde byggesagsomkostningerne nede i den individuelle kollektive modernisering af de pågældende 37 enheder, inklusiv flytteboliger, ønsker afdelingen trækningsret, samt at byggesagen
gennemføres i fællesskab med evt. kommende tilsvarende modernisering i afdeling Danalund.
2

Forretningsudvalget besluttede på mødet den 10. oktober 2017, at der til den individuelle kollektive
modernisering i afdeling Folehaven ydes tilsagn om trækningsretsmidler på 555.000 kr., svarende
til 15.000 kr. pr. køkken og badeværelse for i alt 37 enheder.

Økonomi
Budget
Entrepriseudgifterne er inklusiv 3B timer, låneomkostninger, byggesagshonorar og rådgiverhonorar. Der er ikke medtaget uforudset udgifter i byggesagen, da disse i så fald driftsføres. Alle beløb
er inkl. moms.
Udgifter (32 køkkener)
Udgifter (5 badeværelser)
Udgifter (20 altaninddækninger) (hvor der ikke søges om trækningsret)
Udgifter (5 altantrapper) (hvor der ikke søges om trækningsret)
Samlet anskaffelsessum

4.400.000 kr.
800.000 kr.
800.000 kr.
320.000 kr.
6.320.000 kr.

Finansiering
Egen trækningsret
20 års kontant realkreditlån (afdrages via individuel huslejestigning)
Samlet finansiering

555.000 kr.
4.275.000 kr.
6.320.000 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil byggesagen blive igangsat ultimo 2017.
Udførelsen af moderniseringen vil foregå i 2018 og 2019 på baggrund af godkendelse i Københavns Kommune og Landsbyggefonden, samt projektering og udbud.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte punkt 1 til behandling i organisationsbestyrelsen.
FU besluttede, at der til den individuelle kollektive modernisering i afdeling Folehaven kan ydes
tilsagn om trækningsretsmidler på 555.000 kr., svarende til 15.000 kr. pr. køkken og badeværelse
for i alt 37 enheder.
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PUNKT 20
Indstilling – Højstensgård - Individuel kollektiv modernisering
af køkkener, badeværelser og inddækning af overdækkede
terrasser (B)

Højstensgård – Individuel kollektiv modernisering
af køkkener, badeværelser og inddækning af
overdækkede terrasser (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- Forretningsudvalget den 10. oktober 2017
- 12. oktober 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en individuel kollektiv modernisering af køkkener og
badeværelser samt inddækning af overdækkede terrasser i afdeling Højstensgård.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at den individuelle kollektive modernisering af køkkener, badeværelser og inddækning af
overdækkede terrasser i afdeling Højstensgård godkendes jf. ’løsning’.

Problemstilling
Afdeling 3036 Højstensgård har i 2016 gennemført en individuel kollektiv køkkenmodernisering (1.
etape). Den afsluttede etape 1 har dog ikke opfyldt det aktuelle behov for køkkenudskiftninger i
afdelingen, og det vurderes derfor, at der er behov for en ny etape med modernisering af køkkener, badeværelser og inddækning af overdækkede terrasser (2. etape). Der vil også blive udført
køkken- og badeværelsesmoderniseringer i flytteboliger for at gøre disse boliger mere attraktive.

Løsning
Godkendelse af individuel kollektiv modernisering
Moderniseringsprojektet (etape 2) er godkendt på et afdelingsmøde den 11. september 2017.
Organisationsbestyrelsen skal godkende den individuelle kollektive modernisering i afdelingen inklusiv den følgende huslejekonsekvens.
Individuelle moderniseringer
Type
Køkken
Badeværelse
Inddækning af terrasse
Nuværende husleje

Forventet håndværkerudgift
70.000 – 100.000 kr.
70.000 – 100.000 kr.
70.000 – 100.000 kr.

Forventet huslejestigning i 20 år
700 – 1.000 kr.
700 – 1.000 kr.
700 – 1.000 kr.
1

Husleje for alle boliger (kr. pr. m² pr. år) 52-88 m²
Maksimal husleje (kr. pr. måned) 88 m²
Fremtidig maksimal husleje ved modernisering
88 m² familiebolig med nyt køkken, renoveret bad og inddækning

841 – 888 kr.
6.162 kr.

9.162 kr.

Det forventes ikke, at alle moderniseringstyper udføres i en bolig samtidig.
Trækningsretsmidler
For at holde byggesagsomkostningerne nede i den individuelle kollektive modernisering af de pågældende 110 enheder, inklusiv flytteboliger, ønsker afdelingen trækningsret, samt at byggesagen
gennemføres i fællesskab med tilsvarende køkkenmodernisering i afdeling Egeløvparken, Vestergården 1 og Vestergården 3.
Forretningsudvalget besluttede på mødet den 10. oktober 2017, at der til den individuelle kollektive
modernisering i afdelingen ydes tilsagn om trækningsretsmidler på 1,65 mio. kr. svarende til
15.000 kr. pr. køkken, badeværelse og inddækning af overdækkede terrasser for i alt 110 enheder.

Økonomi
Budget
Entrepriseudgifterne er inklusiv 3B timer, låneomkostninger, byggesagshonorar og rådgiverhonorar. Der er ikke medtaget uforudset udgifter i byggesagen, da disse i så fald driftsføres. Alle beløb
er inkl. moms.
Udgifter (45 køkkener)
Udgifter (45 badeværelser)
Udgifter (20 inddækning af overdækkede terrasser)
Samlet anskaffelsessum

6.600.000 kr.
6.700.000 kr.
3.000.000 kr.
16.300.000 kr.

Finansiering
Egen trækningsret
20 års kontant realkreditlån (afdrages via individuel huslejestigning)
Samlet finansiering

1.650.000 kr.
14.650.000 kr.
16.300.000 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil byggesagen blive igangsat ultimo 2017.
Udførelsen af moderniseringen vil foregå i 2018 og 2019 på baggrund af godkendelse i Herlev
Kommune og Landsbyggefonden samt projektering og udbud.
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Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte punkt 1 til behandling i organisationsbestyrelsen.
FU besluttede på mødet den 10. oktober 2017, at der til den individuelle kollektive modernisering i
afdeling Højstensgård ydes tilsagn om trækningsretsmidler på 1,65 mio. kr. svarende til 15.000 kr.
pr. køkken, badeværelse og inddækning af overdækkede terrasser for i alt 110 enheder.
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PUNKT 21
Indstilling – Bredere anvendelse af midler afsat til
opgavegrupper (B)

Bredere anvendelse af midler afsat til opgavegrupper (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- 12. oktober 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en bredere anvendelse af midler afsat til opgavegrupper.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at midler afsat fra Arbejdskapitalen til opgavegrupper på organisationsbestyrelsesmødet
den 8. december 2016 kan anvendes til bredere formål til projekter, der har relation til 3B Sammen mod 2020 herunder blandt andet udvikling af andelsboligmodel.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 30. juni 2016 at nedsætte en række opgavegrupper til at
implementere 3B – Sammen mod 2020. Formålet med opgavegrupperne er at styrke beboerdemokratiet og samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe gode politiske løsninger og nyskabelse i 3B.
I forlængelse heraf besluttede organisationsbestyrelsen den 8. december 2016 at afsætte 1,0 mio.
kr. fra Arbejdskapitalen til indsatsen med opgavegrupper, blandt andet til en digital platform, kommunikationsmateriale, eksterne analyser mv. Midlerne blev afsat som en del af en række investeringer i fremtidens 3B i forlængelse af 3B – Sammen mod 2020. Der er pt. anvendt knap 60.000 kr.
af de afsatte midler. Derudover er 312.500 kr. af midlerne disponeret til en Ph.d. om opgavegrupper som besluttet af organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017.

Løsning
I forbindelse med 3B’s løbende arbejde med indsatser som led i 3B – Sammen mod 2020 blandt
andet i samarbejde med KAB er der behov for at kunne anvende midler til disse projekter. Konkret
arbejdes pt. med projektet om den spekulationsfrie andelsbolig.
På den baggrund foreslås det, at midlerne afsat til opgavegrupper kan anvendes bredere indsatser, der har relation til 3B - Sammen mod 2020.
Til udarbejdelsen af 3B – Sammen mod 2020 blev der i september 2015 afsat 0,5 mio. kr., som er
anvendt. Der er aktuelt ikke afsat midler til indsatser under 3B - Sammen mod 2020.
1

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
Midlerne til opgavegrupperne på 1,0 mio. kr. blev bevilliget af organisationsbestyrelsen den 8. december 2016 og finansieres af Arbejdskapitalen.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen kunne anvende midlerne jf. ovenstående.

Bilag
Ingen.
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PUNKT 22
Indstilling – Forankring af opgavegruppen Roller, respekt og
tillids arbejde (B)

Forankring af opgavegruppen ’Roller, respekt og
tillids’ arbejde (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017
- Afdelingsudvalget den 4. oktober 2017
- 9. oktober 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til anbefalinger om forankring af opgavegruppen ’Roller,
respekt og tillids’ arbejde.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at anbefalingerne om forankringen af opgavegruppen Roller, respekt og tillids arbejde,
som beskrevet under afsnittet ’Løsning’, godkendes.

Problemstilling
Som et led i ’3B – Sammen mod 2020’ er 3B i gang med en proces, der skal styrke samarbejdet
mellem beboere, beboerdemokrater og medarbejdere ved at skabe klare roller samt mere gensidig
tillid og respekt baseret på vores værdier: nærværende, nyskabende og ordentlige.
Organisationsbestyrelsen nedsatte den 13. oktober 2016 en opgavegruppe, der skulle kigge på
roller, respekt og tillid. Som produkt af opgavegruppen er der udarbejdet en folder, der skal fungere
som konkret værktøj for samarbejdet mellem afdelingsbestyrelser og medarbejdere i driften. Folderen er vedlagt som bilag 1. Folderen skal ligeledes anvendes som fundament for at etablere spilleregler for samarbejdet. Organisationsbestyrelsen godkendte den 18. maj 2017 opgavegruppens
folder.
Folderen er udleveret til 3B’s repræsentanter ved repræsentantskabsmødet.

Løsning
For at sikre at folderen forankres har administrationen i samarbejde med opgavegruppen udarbejdet en række anbefalinger:
1. Folderen udleveres ved velkomstaften for nye i afdelingsbestyrelserne.
2. Folderen udleveres til medlemmerne af afdelingsbestyrelsen.
3. Medarbejderne informeres om folderens indhold og formål.
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4. Afdelingsbestyrelserne opfordres af driftschefen til, at folderen sættes på dagsordenen som
punkt ved første møde i afdelingsbestyrelsen, og her gennemgås for at sikre fælles forståelse for samarbejdet.
5. 3B-kontaktpersonerne i organisationsbestyrelsen inddrages i samarbejdet i de bestyrelser,
hvor der findes behov herfor.
6. Folderen gøres tilgængelig på 3B’s hjemmeside.
Derudover vil folderen Roller, respekt og tillid fremover indgå i bestyrelsesuddannelsen.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen implementere anbefalingerne i de relevante fora i organisationen.

Bilag
1. Folder fra opgavegruppen Roller, respekt og tillid.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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ROLLER,
RESPEKT
OG TILLID

BAGGRUND
3B’s organisationsbestyrelse nedsatte i efteråret
2016 en række opgavegrupper i forbindelse med
strategien 3B – Sammen mod 2020. Opgavegrupperne består af beboere, medlemmer af
afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse
samt medarbejdere. De arbejder med specifikke
fokusområder, der alle støtter op om 3B’s vision:
Sammen skaber vi levende og mangfoldige
fællesskaber.

Denne folder er udarbejdet af 3B’s opgavegruppe ’Roller, Respekt og Tillid’. Folderen
beskriver rammerne for det gode samarbejde
mellem afdelingsbestyrelser og medarbejdere i
3B. Opgavegruppen har blandt andet arbejdet
med et samarbejdskodeks for, hvordan vi taler
sammen og opfører os over for hinanden i hverdagen, og hvem der har hvilke roller og ansvar.

KODEKS FOR SAMARBEJDE

FÆLLES MÅL

Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelser
og medarbejdere er vigtigt for at skabe gode
boligområder, gode arbejdsvilkår og fælles
retning. Alle parter i samarbejdet skal udvise
respekt, ærlighed og ordentlighed, og afdelingsbestyrelser såvel som medarbejdere har
et ansvar for kontinuerligt at styrke det gode
samarbejde.

bejdernes vedkommende også ved at udvise
professionalisme.

For at alle kan trives i et samarbejde og arbejde
for samme sag, er det vigtigt med fælles mål.

Vores roller i samarbejdet er forskellige, og
gensidig forventningsafstemning sørger for
klar rollefordeling og tillid til, at opgaverne
løses med respekt for hinandens kompetencer og ansvarsområder.

Hvis vi sammen skal nå de mål, vi sætter os for,
er det en god idé at opstille konkrete milepæle,
vi kan måle på undervejs.

Samarbejdet bygger på en tiltro til, at vi alle
ønsker det bedste for vores beboere og boliger.

Det er afdelingsbestyrelsernes rolle at udtrykke ønske om serviceniveau og foreslå
aktiviteter i afdelingen, mens det er medarbejdernes rolle at sikre, at det sker.

Vi har tillid til hinandens kompetencer, og vi
respekterer og anerkender den indsats, der
bliver gjort. Vi lytter, sparrer og handler på
fællesskabets og beboernes vegne.

3B FØLGER BL’S ANVISNING OM ROLLEFORDELING
• AFDELINGSBESTYRELSEN FORESLÅR
• AFDELINGSMØDET BESLUTTER
• MEDARBEJDERNE UDFØRER

Vi gør os fortjent til hinandens tillid gennem
en fælles, engageret indsats, og for medar-
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Kun sådan når vi de fælles mål.

EKSEMPEL PÅ SAMARBEJDSPROCES

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at
der skal bygges en
legeplads

Hvad er
vigtigt for
samarbejdet?

BESVAR EVENTUELT
SPØRGSMÅLENE SAMMEN:
• Hvad vil vi gerne opnå med
vores samarbejde?
• Hvad skal kendetegne vores samarbejde?
• Hvad samarbejder vi om?
• Hvordan samarbejder vi?
• Hvilke roller har vi hver især i samarbejdet?
• Hvornår eller hvor ofte følger
vi op på de forskellige opgaver?
• Skal vi justere på fordelingen
af opgaver løbende?

Er der justeringer
til processen?
Hvem
Skal tidsplanen Skal
gør hvad?
justeres?
opgaverne
Hvilken type
justeres?
Hvor ofte
legeplads?
følger vi
op?
Medarbejdere
Afdelingsmødet
og afdelingsMÅL:
beslutter, at der
Fælles
bestyrelse
drøfter
Legeplads i
skal bygges en
opfølgning
muligheder og
legeplads
afdelingen
lægger en plan
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KOMMUNIKATION
DE GODE RAMMER
For at skabe de bedste forudsætninger for et
godt og effektivt samarbejde mellem medarbejdere og afdelingsbestyrelser, skal vi indledningsvist blive enige om nogle gode, fælles
rammer:

– Vi skal være opmærksomme på, at rammerne for samarbejdet er forskellige for medarbejdere og afdelingsbestyrelser. For den
ene part er det en arbejdsplads, mens det
for den anden part er et hjem.

– Vi skal afstemme forventninger til samarbejdet. Tale om det, hvis der er modstridende
opfattelser og forventninger, og sørge for at
nå frem til et kompromis i fællesskab – hvis
ikke i første omgang, så på næste møde.

– Vi skal sammen arbejde for at skabe et godt
arbejdsklima, så der er rum til forskellighed,
og så alle kan finde deres egen plads i
samarbejdet.

– Vi skal blive enige om, hvordan og hvor ofte
vi mødes, men også hvor hurtigt der forventes svar i begge retninger.
– Vi skal vise respekt over for hinanden, tage
samarbejdet seriøst og overholde de aftaler,
vi i fællesskab laver.
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SPØRGSMÅL, DER KAN VÆRE GODE AT DRØFTE:
• Hvordan sikrer vi et godt samarbejde i projektet?
• Hvor og hvor ofte skal vi mødes?
• Hvem henvender sig til hvem og på hvilken måde?

”
”

Kommunikation er noget af det vigtigste i et samarbejde.
Det er det, fordi vores kommunikation med hinanden er
afgørende for dynamikker, beslutningsdygtighed, motivation og troværdighed blandt deltagerne i samarbejdet.

For os fungerer det rigtig
godt, når vi laver en mødeplan for kommende møder.

Det er derfor vigtigt, at vi bliver enige om, hvordan vi
henvender os til hinanden, taler med hinanden – og ikke
mindst, hvornår på døgnet og gennem hvilke kanaler,
det er i orden at kommunikere.

Medarbejder i driften

Det er vigtigt, at vi taler
godt sammen, når der er et
projekt igang. Fx kom der
hurtigt et nyt hegn op, efter
det gamle blev revet ned,
fordi kommunikationen
mellem afdelingsbestyrelsen og varmemesteren
fungerede rigtig godt.
Afdelingsbestyrelsesmedlem

Der vil altid være forskellige måder at gøre tingene på,
men fælles for alt samarbejde er, at alle parter udviser
gensidig respekt for hinanden og taler og skriver pænt
og respektfuldt, uanset budskabet.
Derudover skal alle huske at overholde de aftaler, vi
sammen er blevet enige om – eller som på forhånd
ligger helt fast.
Vi skal sørge for at få talt tingene igennem, så vi kan
få etableret tillid til hinanden, og så vi anerkender og
respekterer de forskellige roller, vi hver især har – og
respekterer de etablerede kommandoveje.
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KONFLIKTER

INDFLYDELSE

Det kan være svært helt at undgå konflikter i et samarbejde
– særligt, når samarbejdet handler om nære ting, som hjemlige rammer for beboerne.

Afdelingsbestyrelserne har medindflydelse og bliver løbende
orienteret om den daglige drift i afdelingerne.

Det betyder, at det er meget vigtigt at få talt sammen om de
udfordringer eller utilfredsheder, der opstår undervejs – ikke
mindst om de ting, der er svære at tale om.
Tag fat i tingene, når de opstår – vent ikke, til de bliver
personlige eller ukonstruktive og ender med at præge hele
samarbejdet.

Det er vigtigt, at vi drøfter forventninger og definerer klare
rammer for indflydelse i samarbejdet, inden en opgave skal
løses.
Når man har reel indflydelse, giver det plads til at tage ansvar. Men
det er vigtigt, at man kun bliver involveret, hvis man har reel mulighed
for indflydelse – ellers kan det føre til mistillid og virke demotiverende.

EKSEMPEL PÅ HÅNDTERING AF KONFLIKT
1

2

3

Afdelingsbestyrelsen
inviterer medarbejderne med til
julefrokost

Medarbejderne
takker pænt nej
til at deltage i
arrangementet

Afdelingsbestyrelsen
er ærgerlig over det,
da de ville takke
medarbejderne til
julefrokosten

4

5

6

Medarbejderne
forklarer årsagen til,
at de ikke deltager i
arrangementet (har
fx ikke tid)

Afdelingsbestyrelsen
forstår, at det ikke
er en afvisning af
relationen og det
gode samarbejde

Afdelingsbestyrelsen
og medarbejderne
finder en anden måde
at afslutte året på en
hyggelig måde
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–
Med udgangspunkt i
BL’s rollefordeling er
her et eksempel på,
hvad der besluttes af
afdelingsbestyrelsen,
hvad der sker i fællesskab, og hvad medarbejderne står for, når
en afdeling fx gerne vil
have et nyt hegn.

AFD.BESTYRELSEN

FÆLLES

MEDARBEJDERNE

FORESLÅR

DRØFTER

– Et nyt hegn

– Planlægning

– Indhenter tilbud

– Budget

– Udfører opgaven
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UDFØRER

HENVENDELSER

ARRANGEMENTER

Hvem skal afdelingsbestyrelserne henvende sig til, hvordan og
hvornår, for at få den bedste hjælp? Hvornår er det fx driftschefen, man skal henvende sig til? Hvornår er det ejendomskontoret? Hvornår er det 3B’s hovedkontor?

3B’s boligafdelinger holder mange spændende og festlige
arrangementer – og til flere af dem bliver medarbejderne
inviteret med. Sociale arrangementer kan være rigtig gode
til at skabe et godt fællesskab og til at skabe mulighed for, at
man får talt om noget andet end det driftsrelaterede.

Det er vigtige spørgsmål at få besvaret, og det er forskelligt fra
afdeling til afdeling, hvordan tingene bliver gjort inden for de
rammer, der er opstillet i 3B. Afdelingsbestyrelsen og medarbejderne finder i fællesskab den bedste løsning for afdelingen, og
her er det igen vigtigt, at medarbejderne og afdelingsbestyrelsen
afstemmer forventninger.
Helt overordnet skal kommunikationen her ske via de officielle
kanaler (mail, telefonopkald til ejendomskontor eller driftschef/
varmemester eller personlig henvendelse) – og inden for normal
arbejdstid, medmindre det er akut.
For at beboere og afdelingsbestyrelser kan få den bedst mulige
hjælp, er det vigtigt, at alle har respekt for de faste kommunikationskanaler og kommandoveje.

Nogle arrangementer ligger inden for almindelig arbejdstid, mens andre ligger uden for medarbejdernes normale
arbejdstid. Som udgangspunkt kan medarbejderne deltage
i det omfang, deres arbejdstid tillader det. Medarbejderes
deltagelse i sociale aktiviteter skal godkendes af nærmeste
leder.

ALMENBOLIG+
AlmenBolig+-afdelinger skiller sig ud på den måde, at der ikke
er det samme tætte samarbejde mellem medarbejderne og afdelingsbestyrelsen som i andre afdelinger.
Beboerne står i fællesskab selv for at yde en indsats inde i og
uden for boligerne ved blandt andet at slå græs, klippe hæk,
rydde sne, håndtere affald og lignende.
Det ændrer ikke ved, at samarbejdskodekset også gælder her.
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NYTTIGE LINKS
3B-VÆRKTØJER
www.3b.dk/beboerdemokrati/
afdelingsbestyrelse/vaerktojer/
BL-VÆRKTØJER
www.bl.dk/publikationer/pjecer/
?targetgroup=Afdelingsbestyrelser&page=1
KONFLIKTHÅNDTERINGSVÆRKTØJER
www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/konflikter/
saadan_opstaar_konflikter/konflikttrappen

Denne pixi er også tilgængelig
på 3B’s hjemmeside www.3b.dk.
Udarbejdet af: Opgavegruppen
’Roller, Respekt og Tillid’ – maj 2017

