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29. juni 2017
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PUNKT 3
INDSTILLING - Konstituering (B)

Konstituering (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017
- Forretningsudvalget den 20. juni 2017
- 23. juni 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til konstitueringer under organisationsbestyrelsen.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at organisationsbestyrelsen konstituerer sig i stående udvalg, følgegrupper, opgavegrupper, øvrige poster og 3B-kontaktpersoner, jf. bilag 1-2.

2.

at det besluttes hvilke afdelingsmøder i efteråret 2017, som medlemmer af organisationsbestyrelsen deltager i, jf. bilag 3.

3.

at repræsentanter til ejerforeninger, grundejerforeninger, varmeværker mv. fortsat udpeges
lokalt blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

4.

at indsatsen for valgte suppleanter godkendes.

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
5.

at pixi om roller og ansvar for organisationsbestyrelsesmedlemmer tages til efterretning, jf.
bilag 4.

Problemstilling
På mødet den 13. juni 2016 bad organisationsbestyrelsen administrationen udarbejde et oplæg til
konstitueringen med udgangspunkt i strukturen for bestyrelsesåret 2016/17.
Samtidig bestilte organisationsbestyrelsen et oplæg til den fremadrettede indsats i forhold til valgte
suppleanter under organisationsbestyrelsen.

Løsning
Konstituering
Udvalg, følgegrupper, opgavegrupper og øvrige poster (bilag 1)
I bilag 1 findes et oplæg til konstituering med følgende indhold:
•

Konstituering af de stående udvalg (formænd og medlemmer).

•

Tidsplan og konstituering af følgegrupper (medlemmer).

•

Tidsplan og konstituering af opgavegrupper (tovholdere og medlemmer).

•

Konstituering af øvrige poster (diverse).

3B-kontaktpersoner (bilag 2)
I bilag 2 findes et oplæg til fordeling af 3B-kontaktpersoner. Oversigten er fordelt med afdelingernes primære 3B-kontaktperson, som er den kontaktperson der som udgangspunkt kontaktes, samt
øvrige 3B-kontakpersoner, for afdelinger hvor der er tilknyttet flere 3B-kontaktpersoner.
Afdelingsmøder efterår 2017
I bilag 3 findes en oversigt med planlagte afdelingsmøder i efteråret 2017. Der skal tages stilling til
hvilke afdelingsmøder de forskellige medlemmer af organisationsbestyrelsen deltager i. Det foreslås at organisationsbestyrelsens medlemmer op til mødet i organisationsbestyrelsen den 29. juni
2017 koordinerer fordeling af møderne.
Der lægges op til at konstitueringen af nye opgavegrupper behandles efter sommer, i takt med at
nye opgavegrupper igangsættes.
Repræsentanter til ejerforeninger mv.
Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at repræsentanter til ejerforeninger, grundejerforeninger, varmeværker m.v. udpeges lokalt blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Det foreslås, at
denne praksis fortsættes, og at administrationen i samarbejde med de lokale afdelingsbestyrelser
varetager udpegningerne.
Indsats for valgte suppleanter
Der foreslås følgende indsats (forankret i Afdelingsudvalget):
•

Suppleanterne inviteres til et intromøde med formandsskabet og repræsentanter fra de stående udvalg.

•

Suppleanterne inviteres til halvårlige møder med formandsskabet hvor året i organisationsbestyrelsen fremlægges og drøftes.

•

Administrationen sender alt materiale (ikke fortroligt) direkte til suppleanterne i forbindelse
med møder i organisationsbestyrelsen.

•

I forbindelse med konstituering af opgavegrupper er der særskilt fokus på om suppleanterne kan inddrages.

Pixi om roller og ansvar for organisationsbestyrelsesmedlemmer
Bjørn Meier fra Kjerulf & Partnere har sammen med administrationen udarbejdet en pixi der kort
beskriver organisationsbestyrelsesmedlemmernes roller og ansvar som 3B-kontaktperson og strategisk ambassadør i 3B (bilag 4). Formålet med pixien er todelt:

1. Først og fremmest er pixien et huskbart og overskueligt arbejdsredskab til organisationsbestyrelsens medlemmer.
2. Samtidig kan pixien distribueres til alle medarbejdere og beboere i 3B, så det sikres at alle
kender og forstår ansvars- og rollefordelingen og at især afdelingsbestyrelserne er klar
over, at deciderede driftssager håndteres af administrationen, hvor organisationsbestyrelsen primært skal fokusere på og håndtere politiske og strategiske spørgsmål og forhold.
Administrationen vil i forhold til punkt 2 arbejde videre med at tilgængeliggøre pixiens budskaber til
hele organisationen og 3B’s afdelingsbestyrelser.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil implementere konstitueringen ud fra organisationsbestyrelsens beslutninger.

Bilag
1. Oplæg - Konstituering - juni 2017.
2. Oplæg - 3B-kontaktpersoner - juni 2017.
3. Planlagte afdelingsmøder i efteråret 2017.
4. Pixi - Roller og ansvar for organisationsbestyrelsens
medlemmer.

Protokolbemærkninger / FU
FU gennemgik oplægget i forhold til konstitueringer og kom med en række bemærkninger som
administrationen følger op på og indarbejder. FU godkendte herefter indstillingen til behandling i
organisationsbestyrelsen.
Administrationen har efter FU’s behandling af indstillingen tilføjet punktet vedrørende pixi om roller
og ansvar for organisationsbestyrelsesmedlemmer.
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Konstituering i organisationsbestyrelsen
2017-2018
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Organisationsbestyrelsen 2017-2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steffen Morild (Formand)
Iris Gausbo (Næstformand)
Dijana Dix Omerbasic
Dorthe Pelle Nielsen
Flemming Løvenhardt
Hans Jørgen Larsen
Henrik Thorenfeldt
Jens Wenzel Andreasen
Martin Baden
Pia Cramer Hansson
Steen Egeberg
Svend Dupont Larsen
Ulrik Falk-Sørensen
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Udvalgsstruktur
OB

Stående
Udvalg mv.

FU

BU

2 følgegrupper med KAB:
• Digitaliseringsråd
• By- og boligudvikling

AU

Områdemøder

Opgavegrupper

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3
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Stående udvalg
Udvalg

Rolle
Formand
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Steffen Morild
Iris Gausbo
Jens Wenzel Andreasen
Flemming Løvenhardt

Byggeudvalg

Formand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Jens Wenzel Andreasen
Hans Jørgen Larsen
Dorte Skovgård

Afdelingsudvalg

Formand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Flemming Løvenhardt
Iris Gausbo
Henrik Thorenfeldt
Svend Dupont Larsen
Martin Baden

Forretningsudvalg
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Opgavegrupper og følgegrupper
2017

2018
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2019 2020

Følgegruppe med KAB: Digitaliseringsråd
Følgegruppe med KAB: By- og boligudvikling
Følgegruppe: Fremtidens Drift i 3B
Følgegruppe: Socialøkonomi
Opgavegruppe: Roller, respekt
og tillid (til juni 2017)
Opgavegruppe: Øget brug af
beboerlokaler (til juni 2017)
Opgavegruppe: Styring af renoveringssager (til
oktober 2017)
Opgavegruppe: IT og digitalisering (til oktober
2017)
Opgavegruppe: Fremtidens Ydelser (til juni 2018)

Opgavegruppe: Lettere at være
afdelingsbestyrelse / beboerdemokrati (?)
Opgavegruppe: Vedtægter og digitalt
beboerdemokrati (?)
Opgavegruppe: Bygningseftersyn og
henlæggelser (?)
Opgavegruppe: Nye rammer for aktivitetspuljen
(?)
Andre opgavegrupper?
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Følgegrupper
Følgegruppe
Digitaliseringsråd
(med KAB)

By- og boligudvikling
(med KAB)

Fremtidens Drift

Rolle
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Steen Egeberg
Hans Jørgen Larsen
Henrik Thorenfeldt

Medlem
Medlem
Medlem

Steffen Morild
Hans Jørgen Larsen
Svend Dupont Larsen

Medlem
Medlem
Medlem

Flemming Løvenhardt
Henrik Thorenfeldt
Martin Baden
Et/to afdelingsbestyrelsesmedlemmer pr.
serviceområde

Medlem

Socialøkonomi

Medlem
Medlem
Medlem

Steffen Morild
Dijana Dix Omerbasic
Henrik Thorenfeldt
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Opgavegrupper – nuværende (1/2)
Opgavegruppe

Styring af renoveringssager

(til oktober 2017)

Fremtidens Ydelser
(til juni 2018)

Rolle
Tovholder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Jens Wenzel Andreasen
Iris Gausbo
Jakob Lysemose
Susanne Andersen
Carsten Werner-Madsen
Thomas Forchhammer
Jørgen Linde
Jack Persson
Hanne Larsen
Bjarne Lynge

Tovholder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Flemming Løvenhardt
Henrik Thorenfeldt
Svend Dupont Larsen
Ulrik Falk-Sørensen
Harry Ottosen
Birte Rasmussen
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Opgavegrupper – nuværende (2/2)
Opgavegruppe

IT og digitalisering
(til oktober 2017)

Rolle
Tovholder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Steen Egeberg
Henrik Thorenfeldt
Hans Jørgen Larsen
Peter Howalt Andersen
Daniel Lundberg
Natasha Helbo
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Opgavegrupper – fremtidige?
Opgavegruppe
Lettere at være afdelingsbestyrelse / beboerdemokrati
Vedtægter og digitalt beboerdemokrati
Bygningseftersyn og henlæggelser
Nye rammer for aktivitetspuljen
Andre?

Tidshorisont
Medlemmer
Ultimo 17/primo 18
Ultimo 17/primo 18
Ultimo 17/primo 18
Ultimo 17/primo 18
Ultimo 17/primo 18
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Øvrige poster (1/3)
Organisation Gruppe/hverv

3B

3B

3B

Bestyrelsesakademiet

BL

Skæve Boliger - styregruppe

Afdelinger uden
afdelingsbestyrelser

3B Erhvervsudlejning A/S bestyrelsen

Rolle

Start

Slut

Navn

Formand

--

--

Hanne Larsen

Medlem

--

--

Steffen Morild

Medlem

--

--

Pia Cramer Hansson

-

--

--

3B-kontaktpersoner for
de pågældende
afdelinger

Formand

--

--

Steffen Morild

Medlem

--

--

Iris Gausbo

Medlem

--

--

Svend Dupont Larsen

Repræsentant

--

--

Henrik Thorenfeldt

Repræsentant

--

Repræsentant

Juni 2016

Steffen Morild
er revisor

Repræsentantskabet

BL's repræsentantskab

Bemærkning

--

Steen Egeberg

Juni 2018 Ulrik Falk-Sørensen

Ekstra plads
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Øvrige poster (2/3)
Rolle

Start

Slut

Nuværende

Evt.
bemærkninger

Følgegruppe

Medlem

2017

2020

-

Lokal
beboerdemokrat

BSH Høje Gladsaxe

Bestyrelse

Medlem

2017

2020

-

BSH SURF Valby

Følgegruppe

Medlem

2017

2020

-

BSH Urbanplanen Partnerskabet

Styregruppe

Formand

2014

2017

Lars Emanuel

BSH Urbanplanen Partnerskabet

Styregruppe

Medlemmer

2014

2017

Afdelingsformænd

Herlev Kommune

Aktivitetsteam
Herlev styregruppe

Repræsentant

--

--

Iris Gausbo

Repræsentant

--

--

Martin Baden

Herlev Kommune

Task Force

Repræsentant

--

--

Iris Gausbo

Organisation

Gruppe/hverv

BSH Kokkedal På Vej

Lokal
beboerdemokrat
Lokal
beboerdemokrat
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Øvrige poster (3/3)
Organisation

Gruppe/hverv

Køgevejens
Ungdomshus
Danalund
Ungdomshus

Lille Birkholm
Varmeselskab

Rolle

Start

Slut

Nuværende

Bestyrelsen - medlem
(med valg til formand
osv.)

Formand

2017

--

Martin Vode
Pedersen

Bestyrelsen

Medlem

--

--

Conni Jensen

Repræsentant i selskabet

Medlem

--

--

Søren
Christoffersen
Carsten WernerMadsen (suppl.)

Evt.
bemærkninger

Administreres af
DAB
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3B-kontaktpersoner
1A. Serviceområde Herlev/Omegnen – Herlev
Afdeling
Primær 3B-kontaktperson

Øvrige 3B-kontaktpersoner

Lampestedet 1-2
Teglværkshaven

Martin
Dijana

Iris

Egeløvparken
Hedelyngen

Iris
Jens

Herlevgårdsvej
Herlev Skole

Hans Jørgen
Martin

Herlev Torv
Højstensgård

Martin
Hans Jørgen

Martinsgård
Søagerpark

Martin
Hans Jørgen

Toftegård og Toftegård Tag Iris
Vestergården 1
Martin
Vestergården 2
Hans Jørgen
Vestergården 3
Iris
Hjortegården
Martin
1B. Serviceområde Herlev/Omegnen – Ballerup m.m.
Grønhøj
Henrik
Jægerbo
Jens
Kløvermarken
Jens
Måløv Park
Hans Jørgen
Solsikken
Ulrik
Valmuen
Ulrik
Østerhøj
Jens
Midgård
Jens
Kongsgården
Henrik
Møllergården
Henrik
Taastrup Torv 1-2
Henrik
Høje Gladsaxe
Ulrik
Egedalsvænge
2. Serviceområde Amager
Brohuset
Martin
Sejlhuset
Martin
Dyvekevænget
Steffen
Hørgården 1 og 2
Steffen
Remisevænget N
Steffen
Remisevænget Ø
Steffen
Remisevænget V
Steffen
Norgesgade
Steffen
Sundholm Syd
Signalgården
29. juni 2017

Dijana
Dijana

Iris
Iris
1

3. Serviceområde København/Hvidovre
Afdeling
Apostelgården

Primær 3B-kontaktperson
Steen

Porthuset
Kronprinsessegade
Egegade
Guldbergsgade

Steen
Steen
Steen
Steen

Rådmandsbo
Australiensvej

Steen
Steen

Ryesgade
Sangergården 1 og 2

Steen
Steen

Kaysergården
Bryggergården

Steen
Flemming

Prangerhuset
Hammelstruphus

Flemming
Flemming

Ved Rosenhaven
Damagervej/Stubmøllevej
Händelsvej/Grønrisvej
Vestergårdsvej
Tranehavegård
Dortheavej
Blækhuset
Hvidbjergvej
Lønstrupgård
Slotsherrenshus
Kløverbladsgade
Skovkvarteret
A.F. Beyersvej
Arbejderboligerne
Poppelvænget
Valbyejendommene
Danalund
Søbyvej
Bærhaven
Elmehaven
Folehaven
Vinhaven
Ellehjørnet
Krattet

Flemming
Flemming
Iris
Iris
Iris
Iris
Iris
Iris
Iris
Iris
Dijana
Dijana
Iris
Svend
Iris
Iris
Svend
Steffen
Svend
Svend
Svend
Svend
Steffen
Steffen

29. juni 2017

Øvrige 3B-kontaktpersoner

Dijana

Iris
Iris

2

Liste over afdelingsmøder 2017
Afd. nr.

Delt afd.
best.
med afd.

Afdelingsnavn

Afdelingsmøde med
behandling
af budget
(dato)

Afd. nr.

Delt afd.
best.
med afd.

Afdelingsnavn

Afdelingsmøde med
behandling
af budget
(dato)

6083

Poppelvænget

23-aug

3039

Remisevænget Øst

13-sep

3058

Prangerhuset

23-aug

6068

Australiensvej

13-sep

6069

Ryesgade

24-aug

6063

Sangergården/Sangergården 2

14-sep

6095

Arbejderboligerne

29-aug

3074

Signalgården

14-sep

1030

Sundholm Syd

29-aug

3032

Folehaven

14-sep

3050

Rådmandsbo

30-aug

3052

Vestergården 3

14-sep

6081

Teglværkshaven

30-aug

6094

Blækhuset

14-sep

Damagervej/Stubmøllevej

30-aug

6077

Kaysergården

14-sep

6061

Hvidbjergvej

31-aug

3070

Valmuen

18-sep

6082

Porthuset

04-sep

3041

Remisevænget Nord

18-sep

3061

Ved Rosenhaven

04-sep

6079

Slotsherrenshus

18-sep

3037

Høje Gladsaxe

05-sep

1027

Søagerpark

18-sep

1018

Hjortegården

05-sep

3065

Guldbergsgade

18-sep

6070

Tranehavegård

06-sep

3038

Søbyvej

19-sep

Hørgården 1 og 2

06-sep

3034

Vestergården 1

19-sep

1011

Toftegård

06-sep

6093

Bogfinkevej

19-sep

3056

Egegade

06-sep

3035

Vestergården 2

19-sep

1041

Toftegård tagboliger

06-sep

3040

Remisevænget Vest

20-sep

1029

Møllegården

06-sep

3069

Solsikken

21-sep

3055

Dyvekevænget

06-sep

6065

Händelsvej

21-sep

1028

Kongsgården

07-sep

6099

Sejlhuset

21-sep

3051

Østerhøj

07-sep

3076

Lampestedet I & II

21-sep

3033

Bærhaven

07-sep

1031

Taastrup Torv, familieboliger

21-sep

3054

Vinhaven

11-sep

6076

Bryggergården

21-sep

1015

Egeløvparken

11-sep

6092

Dannebrogsgade

25-sep

3057

A. F. Beyersvej

11-sep

6084

Grønrisvej

26-sep

3067

Jægerbo

11-sep

6062

Valby

26-sep

Herlevgårdsvej/Herlev Torv

12-sep

6074

Lønstrupgård

26-sep

3031

Danalund

12-sep

1032

Taastrup Torv, plejeboliger

27-sep

3072

Brohuset

12-sep

3047

Hedelyngen

27-sep

6087

Norgesgade

12-sep

6067

Vestergårdsvej

28-sep

3064

Grønhøj

12-sep

3044

Måløv Park

28-sep

1023

Herlev Skole, ældreboliger

13-sep

6086

Kronprinsessegade

3046

Hammelstruphus

13-sep

6080

Apostelgården

3053

Elmehaven

13-sep

1016

Dortheavej

1014

Martins Gård

13-sep

1036

Midgård

3036

Højstensgård

13-sep

3045

Egedalsvænge

3071

Kløvermarken

13-sep

1019
6064

6071

1012

6066

6072

1013

1033

ROLLER OG ANSVAR FOR ORGANISATIONSBESTYRELSENS MEDLEMMER
– SOM 3B-KONTAKTPERSON OG STRATEGISK AMBASSADØR I 3B
FORMÅL
●

 ære bindeled mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen med
V
primært fokus på de beboerdemokratiske forhold

ANSVAR
● At

afdelingsbestyrelsen ved hvor de skal henvende sig ved spørgsmål

● At

have kendskab til fokuspunkter og eventuelle udfordringer i de enkelte afdelinger

●

Som 3B-kontaktperson sikre tæt samarbejde med driftscheferne

● At

optræde og bidrage som strategisk ambassadør i afdelingerne med at understøtte
implementeringen af 3B – Sammen mod 2020 og Fremtidens Drift i 3B

OPGAVER - EKSEMPLER
●


Bringe
henvendelser med beboerdemokratisk karakter fra afdeling til driften eller
formandsskabet/organisationsbestyrelsen

●

Sparring med afdelingsbestyrelsen om emner og udfordringer

●

Dirigent til afdelingsmøder

●

Tovholder for og deltagelse i områdemøder, hvor 3B-kontaktpersonen har ansvaret

●

Deltagelse i konfliktmægling i særlige sager

●


Orientering
af afdelingen om nye tiltag i organisationsbestyrelsen herunder
strategiske initiativer og handleplaner, samt ved etablering af opgavegrupper

●


Formidle
konkrete opgaver, historier og arrangementer til afdelingsbestyrelsen

●

Udbrede kendskabet til opgavegrupperne i afdelingerne

●

Rekruttere medlemmer til opgavegrupperne

3B-KONTAKTPERSONENS REFERENCE I 3B’S ORGANISATION
●

3B-kontaktpersonordningen hører under Afdelingsudvalget

●


3B-kontaktpersonens
primære indgang til 3B er driftschefen for den enkelte afdeling.
Hvis henvendelsen har beboerdemokratisk karakter, som ikke umiddelbart løses, kan
henvendelsen tages videre til Sekretariatet, som kan bringe henvendelsen videre
Juni 2017

PUNKT 4
INDSTILLING - Forretningsordener (B)

Forretningsordener (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017
- Forretningsudvalget den 20. juni 2017
- 21. juni 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forretningsordener for organisationsbestyrelsen, de
stående udvalg samt direktionen.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at forretningsordenen for organisationsbestyrelsen 2017-2018 godkendes, jf. bilag 1.

2.

at forretningsordenerne for Forretningsudvalget, Byggeudvalget og Afdelingsudvalget godkendes, jf. bilag 2-4.

3.

at forretningsordenen for direktionen godkendes, jf. bilag 5.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forretningsordener.

Løsning
Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 2017-2018
Organisationsbestyrelsen godkendte den 16. september 2016 en forretningsorden for organisationsbestyrelsen for 2016-2017. Administrationen har på baggrund af denne udarbejdet en opdateret forretningsorden for organisationsbestyrelsen 2017-2018 (bilag 1).
Forretningsorden for stående udvalg under organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen besluttede den 13. juni 2017 at nedsætte tre stående udvalg, henholdsvis et Forretningsudvalg, et Byggeudvalg og et Afdelingsudvalg.
Administrationen har på baggrund af de hidtidige forretningsordener for Forretningsudvalget, Byggeudvalget og Afdelingsudvalget udarbejdet oplæg til nye forretningsordener for Forretningsudvalget, Byggeudvalget og Afdelingsudvalget. De tre forretningsordener er vedlagt som bilag 2-4.
Forretningsorden for direktionen 2017-2018
Organisationsbestyrelsen godkendte den 16. september 2016 en forretningsorden for direktionen
for 2016-2017. Administrationen har på baggrund af denne udarbejdet en opdateret forretningsorden for direktionen 2017-2018 (bilag 5).

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil forretningsordenerne være gældende.
Forretningsordener for nye opgavegrupper, vil blive forelagt organisationsbestyrelsen i forbindelse
med konstitueringen af disse.

Bilag
1. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 2017-2018.
2. Forretningsorden for Forretningsudvalget 2017-2018.
3. Forretningsorden for Byggeudvalget 2017-2018.
4. Forretningsorden for Afdelingsudvalget 2017-2018.
5. Forretningsorden for direktionen - juni 2017.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen med en tilføjelse af, at der til AU’s arbejdsopgaver skal tilføjes indsats
for valgte suppleanter.

FORRETNINGSORDEN
Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

§1
Organisationsbestyrelsens ansvar
Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens
afdelinger og skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed.
Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning,
regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i
overensstemmelse med gældende regler.
Organisationsbestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende
dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunerne.
§2
Direktionen
Den af organisationsbestyrelsens ansatte direktion varetager den daglige ledelse af
foreningen inden for rammerne af den politiske ledelses beslutninger, den besluttede
forretningsorden for direktionen, og under behørig iagttagelse af relevant lovgivning og
foreningens vedtægter.
§3
Samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og direktionen
Samarbejdet mellem organisationsbestyrelse og direktion bygger på tre overordnede
principper, der har til formål at sikre fælles forståelse af forventninger, ligesom alle ved,
hvordan der skal reageres, hvis der opstår afvigelser.
Principperne er:
1. Forventningsafstemning mellem organisationsbestyrelsen og direktionen, så der
mellem alle involverede er skabt entydig klarhed over de fælles forventninger,
herunder forventninger til resultat, økonomi, politik, risici og kommunikation, hvor
dette er relevant.
2. Orienterings- og handlepligt mellem direktionen og organisationsbestyrelsen, hvor
direktionen har pligt til straks at orientere organisationsbestyrelsen, hvis væsentlige
aktiviteter ikke går som forventet, eller hvis der opstår tvivl.
Organisationsbestyrelsen har pligt til straks at handle i forhold til den orientering,
som direktionen er kommet med.
3. Bekræft eller forklar, hvor direktionen med fastlagte terminer gennemfører den
aftalte rapportering.
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Principperne i ovenstående compliance-struktur praktiseres konkret i indstillinger til
organisationsbestyrelsens møder, kvartalsvis ledelsesinformation mv.

§4
Organisationsbestyrelsens tilsynspligt
Organisationsbestyrelsen fører tilsyn med, at boligforeningens virksomhed ledes på
forsvarlig måde og i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.
Bestyrelsesansvarsforsikring er tegnet.

§5
Prokura m.v.
3B og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede organisationsbestyrelse eller af to organisationsbestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
organisationsbestyrelsens formand eller næstformand, i forening med en fra direktionen.
3B’s organisationsbestyrelse kan meddele den almene administrationsorganisation
fuldmagt til at forpligte 3B og de enkelte afdelinger, jf. forretningsorden for direktionen.
§6
Konstituerende møde
Senest to uger efter repræsentantskabsmødet, hvor valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer har fundet sted, holder organisationsbestyrelsen møde, hvor
organisationsbestyrelsen konstituerer sig samt nedsætter eventuelle udvalg.

§7
Formand, næstformand og udvalgsformand
Formanden leder organisationsbestyrelsesarbejdet, er bindeled mellem
organisationsbestyrelse og direktion og udtaler sig på organisationsbestyrelsens vegne til
omverdenen.
Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.
§8
Medarbejdervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer
To organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor vælges af medarbejderne,
henholdsvis én fra boligafdelingerne og én fra administrationen i henhold til retningslinjer
besluttet af Virksomhedsnævnet. Medarbejdervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer
skal være ansatte i 3B.
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Ophører en medarbejdervalgts ansættelse i 3B, ophører ligeledes dennes plads i
organisationsbestyrelsen, hvorefter dennes suppleant indtræder i
organisationsbestyrelsen.
§9
Udvalg
Organisationsbestyrelsen nedsætter et Forretningsudvalg i henhold til § 6, der udgøres af
formand og næstformand. Derudover kan organisationsbestyrelsen beslutte, at andre
medlemmer af organisationsbestyrelsen skal være medlem af Forretningsudvalget. I
tilfælde hvor Forretningsudvalget finder det nødvendigt, kan Forretningsudvalget indkalde
øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen.
Et medlem af organisationsbestyrelsen kan bede om foretræde for Forretningsudvalget.
Forretningsudvalget tilrettelægger og forbereder organisationsbestyrelsens møder.
Referater fra Forretningsudvalgets møder forelægges til orientering på næstfølgende
organisationsbestyrelsesmøde.
Forretningsudvalget varetager foreningens anliggender og træffer nødvendige og
uopsættelige beslutninger i perioden mellem de ordinære organisationsbestyrelsesmøder.
Forretningsudvalget indkaldes, såfremt blot ét medlem af udvalget ønsker det.
Organisationsbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg – fagudvalg – efter behov, ligesom
der kan nedsættes ad hoc-udvalg og opgavegrupper.
Fagudvalgene er rådgivende for organisationsbestyrelsen og kan inden for deres
kompetenceområde fremkomme med indstillinger til organisationsbestyrelsen. Ad hocudvalg og opgavegrupper nedsættes til løsning af konkrete opgaver og nedlægges, når
opgaven er løst.
Ved nedsættelse af stående udvalg godkender organisationsbestyrelsen en
forretningsorden, der fastlægger udvalgets formål, arbejdsopgaver,
beslutningskompetence og sammensætning. På det konstituerende møde efter
repræsentantskabsmødet, hvor der er valg, eller når der nedsættes et ad hocudvalg,
udpeger organisationsbestyrelsen formænd for de respektive udvalg.
Til brug for opgavegruppernes arbejde udarbejdes et kommissorium. Desuden udarbejdes
en standardforretningsorden til opgavegrupperne.
§ 10
Mødeindkaldelse
Organisationsbestyrelsesmøder afholdes så ofte, det skønnes nødvendigt, eller når to
medlemmer af organisationsbestyrelsen fremsætter ønske herom.
Organisationsbestyrelsen afholder som udgangspunkt otte møder årligt af fire timers
varighed. På det konstituerende organisationsbestyrelsesmøde fremlægges forslag til
3

mødeplan for organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøder for de kommende 18
måneder.
Organisationsbestyrelsesmøder indkaldes af formanden, i dennes fravær af
næstformanden. Organisationsbestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst to ugers
varsel.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden for det enkelte møde skal almindeligvis ske inden
weekenden forud for det planlagte møde. Bilag vedrørende de enkelte dagsordenspunkter
skal så vidt muligt fremsendes sammen med indkaldelsen.
I undtagelsestilfælde kan en organisationsbestyrelsesbeslutning gennemføres ved
telefonisk, skriftlig eller elektronisk votering. I disse tilfælde udsendes forslaget til
beslutning, hvorefter formanden skal søge at få skriftlig eller mundtlig tilkendegivelse fra
samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer og foranledige beslutningen indført i
forhandlingsprotokollen.
Ethvert medlem af organisationsbestyrelsen har ret til at få optaget punkter på
dagsordenen.
Punkter til dagsordenen skal indsendes til administrationen senest 14 dage før mødet.
Dagsorden fastlægges af formanden eller i dennes fravær af næstformanden i samarbejde
med direktionen.
Dagsorden og materiale gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside inden mødets
afholdelse. Materiale af fortrolig karakter og med personhenførbare eller personfølsomme
informationer gøres ikke tilgængeligt på foreningens hjemmeside.
§ 11
Beslutningsdygtighed
Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og
yderligere mindst halvdelen af de øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer er til stede.
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder møderne.
Det påhviler hvert enkelt organisationsbestyrelsesmedlem at meddele, såfremt
vedkommende ikke skønner at have fået de oplysninger fra 3B, der er nødvendige til
opfyldelse af vedkommendes opgaver som organisationsbestyrelsesmedlem, enten
generelt eller i forbindelse med konkrete beslutningsforslag.
§ 12
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende organisationsbestyrelsesmedlemmer ved
almindeligt stemmeflertal.
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Står stemmerne lige, gør formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme
udslaget.
§ 13
Direktionens rolle
Direktionen og relevante ansatte deltager i organisationsbestyrelsens møder. Direktionen
aflægger beretning om foreningens virksomhed siden det sidste
organisationsbestyrelsesmøde og giver i øvrigt orientering om, hvad der er passeret af
særlig interesse for foreningen.
Organisationsbestyrelsen kan bestemme, at direktionen og ansatte som nævnt ovenfor
kan udelukkes fra mødet, når særlige forhold gør deres deltagelse uhensigtsmæssig.
Direktionen arbejder inden for rammerne af den besluttede forretningsorden for
direktionen.
§ 14
Referat
Der føres beslutningsreferat over organisationsbestyrelsens beslutninger. Af denne skal
fremgå navne på såvel dem, som deltog i mødet, som dem, der ikke deltog.
Referat af et organisationsbestyrelsesmøde udsendes efter mødelederens (formanden
eller næstformanden) godkendelse til samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer
almindeligvis senest otte hverdage efter mødets afholdelse.
Eventuelle indsigelser skal fremsendes senest den førstkommende mandag efter
modtagelse af udkast til referatet. Er der ingen indsigelser betragtes referat som godkendt.
Hvis der er indsigelser indarbejdes disse i referatet, der udsendes igen til samtlige
organisationsbestyrelsesmedlemmer.
Når referatet er endeligt godkendt gøres referatet tilgængelig for foreningens lejere på
foreningens hjemmeside senest fire uger efter mødets afholdelse.
§ 15
Uenighed
Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen eller direktionen ikke er enig i en beslutning,
som organisationsbestyrelsen har truffet, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og
sin begrundelse herfor indført i referatet.
§ 16
Inhabilitet
Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen 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.
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Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen 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.

§ 17
Budget og årsregnskab
Hvert år godkender organisationsbestyrelsen årsregnskaber for 3B efter forudgående
behandling af det af direktionen forelagte udkast til regnskab forsynet med revisors
påtegning. Ligeledes godkender organisationsbestyrelsen årsregnskaber for foreningens
enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt
afdelingsmødet.
Revisor deltager i det møde, hvor regnskab og revisionsprotokol for foreningen forelægges
organisationsbestyrelsen til godkendelse.
Regnskabet indstilles herefter til repræsentantskabets godkendelse.
Organisationsbestyrelsen behandler ligeledes det af direktionen forelagte udkast til budget
og godkender på baggrund heraf et endeligt budget.
Herudover foretager organisationsbestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige
godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående
godkendelse på de ordinære afdelingsmøder.
§ 18
Valg af revisor
Organisationsbestyrelsen afgiver indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor.
§ 19
Revisionsprotokol
Revisionsprotokollen skal være til stede ved alle organisationsbestyrelsesmøder.
Tilføjelser eller ændringer siden sidste organisationsbestyrelsesmøde skal meddeles
samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrifter i det originale
revisionsprotokollat skal bekræfte, at de er gjort bekendt hermed.
§ 20
Tavshedspligt
Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens
medlemmer har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af
organisationsbestyrelsesmedlemmer, med mindre der er tale om forhold, som af
organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse. Samme forpligtelse påhviler
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andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder. Tavshedspligten er også gældende
efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse af denne tavshedspligt
gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led
i organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.
§ 21
Suppleanter
Udtræder et organisationsbestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i den resterende
periode frem til det næste ordinære repræsentantskabsmøde.
§ 22
Ændring af forretningsorden
Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af organisationsbestyrelsen med den i §
9 angivne stemmeflerhed.
§ 23
Vedtagelse / ikrafttrædelse
På det førstkommende organisationsbestyrelsesmøde efter organisationsbestyrelsens
konstituering skal forretningsordenen sættes på dagsordenen med henblik på eventuel
revision.
[Vedtaget i organisationsbestyrelsen den xx. 2017].
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Forretningsorden for Forretningsudvalget

Dato

-

19. juni 2017

§1
Kommissorium / Formål
Ifølge organisationsbestyrelsens forretningsorden, skal der nedsættes et Forretningsudvalg.
Forretningsudvalget tilrettelægger og forbereder organisationsbestyrelsens møder.
Forretningsudvalget kan bede om at få en sag forelagt forud for behandling i
organisationsbestyrelsen.
Det er udvalgets ansvar at sikre kontakt til afdelingen, når udvalget drøfter sager om en konkret
afdeling.
§2
Arbejdsopgaver
Udvalget har, udover de i § 1 nævnte opgaver, følgende arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forberede dagsorden til organisationsbestyrelsen
Rapportering til organisationsbestyrelsen
Koordinering mellem de stående udvalg
Bestyrelsesudvikling
Forberedelse af og opfølgning på repræsentantskabsmøde
BL-arbejdet mv.
Strategi-udvikling og overordnet implementering af 3B – Sammen mod 2020
Foreningens overordnede organisering, styring og drift
Overordnet forretningsudvikling
Partnerskaber og samarbejdsaftaler
Økonomistyring, forsikring og juridiske forhold
Foreningens kapitalforvaltning, budget og regnskab
Revision
Udlejningsaftaler og udlejning
Udviklingsplaner for store udsatte boligområder
Ansøgning om trækningsret
Ansøgning til aktivitetspuljen

1

•
•
•
•
•
•

Styringsdialog
Opgavegruppe om ’Fremtidens ydelser fra 3B’
IT og digitalisering (pt. uddelegeret til en opgavegruppe)
Socialøkonomi (pt. uddelegeret til en arbejdsgruppe)
Henvendelser fra afdelinger og beboere
Afdelinger med beboerdemokratiske problemer

Udvalgsformanden præsenterer sagen på organisationsbestyrelsens møde på baggrund af
indstillingen fra udvalget.
§3
Kompetence
Forretningsudvalget varetager foreningens anliggender og træffer nødvendige og uopsættelige
beslutninger i perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder.

Organisationsbestyrelsen har delegeret følgende beslutningskompetence til udvalget:
•
•

Ordinær trækningsret
Aktivitetspuljetilskud til boligafdelingerne

Forretningsudvalget informerer mindst halvårligt organisationsbestyrelsen om sine afgørelser i
disse sager.
Organisationsbestyrelsen kan derudover i enkeltstående tilfælde delegere beslutningskompetencen i en konkret sag til udvalget inden for udvalgets arbejdsområde.

§4
Udvalgets sammensætning
Foreningens Forretningsudvalg udgøres af formand og næstformand. Derudover kan
organisationsbestyrelsen beslutte, at andre medlemmer af organisationsbestyrelsen skal være
medlem af Forretningsudvalget. I tilfælde hvor Forretningsudvalget finder det nødvendigt, kan
Forretningsudvalget indkalde øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen.
Et medlem af organisationsbestyrelsen kan bede om foretræde i Forretningsudvalget.

Udvalget konstitueres hvert år på det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen.
Sekretariatschefen er ansvarlig for administrationens betjening af udvalget.
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§5
Møder
Udvalget mødes efter behov, men som udgangspunkt otte gange om året.
Forretningsudvalget indkaldes, såfremt blot ét medlem af udvalget ønsker det.
På udvalgsmødet sagsbehandles sager inden for udvalgets ressort til det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Udvalget indstiller en beslutning til endelig vedtagelse på det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Dagsorden udarbejdes af udvalgsformand og administration. Administration udsender dagsorden
senest fredagen inden mødet i den kommende uge
Det er muligt for beboere i 3B at få foretræde for udvalget.
I det omfang det er nødvendigt, kan 3B’s medarbejdere deltage på møderne.
Udvalgsformanden er mødeleder.
Sekretariatschefen er ansvarlig for udarbejdelse af beslutningsreferat, der skal godkendes af
udvalgsformanden. Administrationen sender efterfølgende referat til udvalgets medlemmer.
Referatet gøres tilgængeligt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med det kommende møde i
organisationsbestyrelsen.
§6
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
Deltagere fra administrationen har ikke stemmeret på møderne.

§7
Uenighed
Hvis et medlem af udvalget ikke er enig i en beslutning, som udvalget har truffet, har
vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i referatet.

Følgende § fra organisationsbestyrelsens forretningsorden, gælder også for udvalgsarbejdet.
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Uddrag fra § 7 om formand, næstformand og udvalgsformand:
” Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.

Uddrag fra § 9 om udvalg:
” Organisationsbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg – fagudvalg – efter behov, ligesom der kan
nedsættes ad hoc-udvalg og opgavegrupper.
Fagudvalgene er rådgivende for organisationsbestyrelsen og kan inden for deres
kompetenceområde fremkomme med indstillinger til organisationsbestyrelsen. Ad hoc-udvalg og
opgavegrupper nedsættes til løsning af konkrete opgaver og nedlægges, når opgaven er løst.
Ved nedsættelse af stående udvalg godkender organisationsbestyrelsen en forretningsorden, der
fastlægger udvalgets formål, arbejdsopgaver, beslutningskompetence og sammensætning. På det
konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet, hvor der er valg, eller når der nedsættes et
ad hocudvalg, udpeger organisationsbestyrelsen formænd for de respektive udvalg.

§ 16 om inhabilitet:
” Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen 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.
Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen 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.”

§ 20 om tavshedspligt:
” Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens medlemmer
har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af organisationsbestyrelsesmedlemmer,
med mindre der er tale om forhold, som af organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse.
Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder.
Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse
af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
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Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i
organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.”

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den xx. 2017.
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Forretningsorden for Byggeudvalget

Dato

-

19. juni 2017

§1
Kommissorium / Formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 13. juni 2017, at nedsætte et Byggeudvalg.
Udvalgets formål er at forberede og rådgive organisationsbestyrelsen om Byggeudvalgets
arbejdsopgaver.
Udvalget forbereder sager til organisationsbestyrelsens beslutning. Det kan være sager, som
organisationsbestyrelsen beder udvalget forberede, eller udvalget kan tage sager op og forberede
dem til organisationsbestyrelsen af egen drift.
Udvalget er en del af den samlede udvalgsstruktur, som skal forberede og sagsbehandle opgaver
for organisationsbestyrelsen.
Udvalgsformanden er ansvarlig for koordination mellem de nedsatte bestyrelsesudvalg.
Det er udvalgets ansvar at sikre kontakt til afdelingen, når udvalget drøfter sager om en konkret
afdeling.

§2
Arbejdsopgaver
Udvalget har følgende arbejdsopgaver:
•

•
•
•
•

Udvikling og fremtidssikring af 3B’s ejendomsportefølje, herunder formulering af
byggepolitik, udviklings- og vækststrategi, arkitektur- og bæredygtighedsstrategi, energi og
miljø, drift- og vedligeholdelsesstrategi i forhold til både nybyggeri og renovering af
eksisterende ejendomme.
Udviklingsprojekter inden for byggeområdet
Nybyggeri-projekter
Fysiske helhedsplaner og større renoveringssager
Kollektiv råderet

1

•
•

Overvågning af igangværende kritiske byggesager, defineret som sager med økonomisk,
politisk eller social risiko med særlig fokus på kvalitet, økonomi og tid.
Overvågning af økonomiske risici på samtlige byggesager med henblik på at få løftet sager
med særlige risici til behandling i organisationsbestyrelsen.

Udvalgsformanden præsenterer sagen på organisationsbestyrelsens møde på baggrund af
indstilling fra udvalget.
Udvalget udarbejder hvert år et arbejdsprogram for den kommende periode.

§3
Kompetence
Udvalget har ikke kompetence til at træffe bindende beslutninger for organisationen med
undtagelse af følgende konkrete sagsområder, hvor organisationsbestyrelsen har delegeret
beslutningskompetencen til udvalget:
•

Godkendelse af arkitektoniske, kvalitetsmæssige og tekniske disponeringer på byggesager
inden for den gældende økonomiske ramme.

Organisationsbestyrelsen kan derudover i enkeltstående tilfælde delegere
beslutningskompetencen i en konkret sag til udvalget inden for udvalgets arbejdsområde.

§4
Udvalgets sammensætning
Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen og består af en formand samt et antal medlemmer
fra organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen kan desuden udpege eksterne personer til udvalget.
Udvalget konstitueres hvert år på det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen.
Byggechefen er ansvarlig for administrationens betjening af udvalget.
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§5
Møder
Udvalget mødes ca. fem gange om året.
På udvalgsmødet sagsbehandles sager inden for udvalgets ressort til det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Udvalget indstiller en beslutning til endelig vedtagelse på det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Dagsorden udarbejdes af udvalgsformand og administration. Administration udsender dagsorden
senest en uge før mødet.
Udvalgsmedlemmer kan foreslå punkter til dagsorden.
Det er muligt for beboere i 3B at få foretræde på udvalget.
I det omfang det er nødvendigt, kan 3B’s medarbejdere deltage på møderne.
Udvalgsformanden er mødeleder.
Byggechefen er ansvarlig for udarbejdelse af beslutningsreferat, der skal godkendes af
udvalgsformanden. Administrationen sender referatet til udvalgets medlemmer.
Referatet gøres tilgængeligt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med det kommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Godkendelse af referat sker formelt ved, at Byggeudvalget har en uge (syv kalenderdage) til at
kommentere på det fremsendte referat. Referatet er efterfølgende godkendt med de
bemærkninger, der er fremsendt rettidigt af udvalgsmedlemmerne.

§6
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
Deltagere fra administrationen har ikke stemmeret på møderne. Undtaget herfra er dog
medarbejderrepræsentanter fra organisationsbestyrelsen, der er medlem af Byggeudvalget.
Ad hoc udpegede eksterne videnspersoner har ikke stemmeret.
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§7
Uenighed
Hvis et medlem af udvalget ikke er enig i en beslutning, som udvalget har truffet, har
vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i referatet.

Følgende § fra organisationsbestyrelsens forretningsorden, gælder også for udvalgsarbejdet.

Uddrag fra § 7 om formand, næstformand og udvalgsformand:
” Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.

Uddrag fra § 9 om udvalg:
” Organisationsbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg – fagudvalg – efter behov, ligesom der kan
nedsættes ad hoc-udvalg og opgavegrupper.
Fagudvalgene er rådgivende for organisationsbestyrelsen og kan inden for deres
kompetenceområde fremkomme med indstillinger til organisationsbestyrelsen. Ad hoc-udvalg og
opgavegrupper nedsættes til løsning af konkrete opgaver og nedlægges, når opgaven er løst.
Ved nedsættelse af stående udvalg godkender organisationsbestyrelsen en forretningsorden, der
fastlægger udvalgets formål, arbejdsopgaver, beslutningskompetence og sammensætning. På det
konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet, hvor der er valg, eller når der nedsættes et
ad hocudvalg, udpeger organisationsbestyrelsen formænd for de respektive udvalg.

§ 16 om inhabilitet:
” Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen 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.
Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen 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.”
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§ 20 om tavshedspligt:
” Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens medlemmer
har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af organisationsbestyrelsesmedlemmer,
med mindre der er tale om forhold, som af organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse.
Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder.
Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse
af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i
organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.”

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den xx. 2017.
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Forretningsorden for Afdelingsudvalget

Dato

-

21. juni 2017

§1
Kommissorium / Formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 13. juni 2017 at nedsætte et Afdelingsudvalg.
Udvalgets formål er at forberede og rådgive organisationsbestyrelsen om Afdelingsudvalgets
arbejdsopgaver.
Udvalget forbereder sager til organisationsbestyrelsens beslutning. Det kan være sager, som
organisationsbestyrelsen beder udvalget forberede, eller udvalget kan tage sager op og forberede
dem til organisationsbestyrelsen af egen drift.
Udvalget er en del af den samlede udvalgsstruktur, som skal forberede og sagsbehandle opgaver
for organisationsbestyrelsen.
Udvalgsformanden er ansvarlig for koordination mellem de nedsatte bestyrelsesudvalg.
Det er udvalgets ansvar at sikre kontakt til afdelingen, når udvalget drøfter sager om en konkret
afdeling.

§2
Arbejdsopgaver
Udvalget har følgende arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•

Afdelingernes beboerdemokrati
Områdemøder
3B-Konferencen
3B-kontaktperson-ordningen
Uddannelse af afdelingsbestyrelser
Indsats for valgte suppleanter

•

Beboerkommunikation
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afdelingernes budget og regnskab
Bygningseftersyn og henlæggelser
Afdelingernes drift: Renhold, affaldshåndtering, beboerservice og ejendomsdrift
Beboerlokaler og andre fællesfaciliteter
Regler, reglementer og husordner
Indflytning og fraflytning
Individuel råderet
Husleje
Energi- og vandforbrug
Indkøb

•
•
•

Boligsociale indsatser
Boligsocial økonomi
Det sociale liv i afdelingerne

Udvalgsformanden præsenterer sagen på organisationsbestyrelsens møde på baggrund af
indstillingen fra udvalget.
Udvalget udarbejder hvert år et arbejdsprogram for den kommende periode.

§3
Kompetence

Organisationsbestyrelsen har delegeret følgende beslutningskompetence til udvalget:
•

Kurser finansieret af Kursuspuljen på op til 50.000 kr. pr. kursus.

Afdelingsudvalget informerer mindst halvårligt organisationsbestyrelsen om sine afgørelser i disse
sager.
Organisationsbestyrelsen kan derudover i enkeltstående tilfælde delegere
beslutningskompetencen i en konkret sag til udvalget inden for udvalgets arbejdsområde.

§4
Udvalgets sammensætning
Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen, og består af en formand samt et antal medlemmer
fra organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen kan desuden udpege eksterne personer til udvalget.
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Udvalget konstitueres hvert år på det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen.
Den relevante funktionschef er ansvarlig for administrationens betjening af udvalget.

§5
Møder
Udvalget mødes fire gange om året i forbindelse med den såkaldte udvalgsuge.
På udvalgsmødet sagsbehandles sager inden for udvalgets ressort til det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Udvalget indstiller en beslutning til endelig vedtagelse på det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Dagsorden udarbejdes af udvalgsformand og administration. Administration udsender dagsorden
senest en uge før mødet.
Det er muligt for beboere i 3B at få foretræde på udvalget.
I det omfang det er nødvendigt, kan 3B’s medarbejdere deltage på møderne.
Udvalgsformanden er mødeleder.
Den relevante funktionschef er ansvarlig for udarbejdelse af beslutningsreferat, der skal
godkendes af udvalgsformanden. Administrationen sender referatet til udvalgets medlemmer.
Referatet gøres tilgængeligt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med det kommende møde i
organisationsbestyrelsen.

§6
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, gør udvalgsformandens stemme udslaget.
Deltagere fra administrationen har ikke stemmeret på møderne. Undtaget herfra er dog
medarbejderrepræsentanter fra organisationsbestyrelsen.
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§7
Uenighed
Hvis et medlem af udvalget ikke er enig i en beslutning, som udvalget har truffet, har
vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i referatet.

Følgende § fra organisationsbestyrelsens forretningsorden, gælder også for udvalgsarbejdet.

Uddrag fra § 7 om formand, næstformand og udvalgsformand:
” Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.

Uddrag fra § 9 om udvalg:
” Organisationsbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg – fagudvalg – efter behov, ligesom der kan
nedsættes ad hoc-udvalg og opgavegrupper.
Fagudvalgene er rådgivende for organisationsbestyrelsen og kan inden for deres
kompetenceområde fremkomme med indstillinger til organisationsbestyrelsen. Ad hoc-udvalg og
opgavegrupper nedsættes til løsning af konkrete opgaver og nedlægges, når opgaven er løst.
Ved nedsættelse af stående udvalg godkender organisationsbestyrelsen en forretningsorden, der
fastlægger udvalgets formål, arbejdsopgaver, beslutningskompetence og sammensætning. På det
konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet, hvor der er valg, eller når der nedsættes et
ad hocudvalg, udpeger organisationsbestyrelsen formænd for de respektive udvalg.

§ 16 om inhabilitet:
” Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen 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.
Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen 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.”
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§ 20 om tavshedspligt:
” Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens medlemmer
har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af organisationsbestyrelsesmedlemmer,
med mindre der er tale om forhold, som af organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse.
Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder.
Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse
af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i
organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.”

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den xx. 2017.
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FORRETNINGSORDEN
for
Direktionen i Boligforeningen 3B

§1
Direktionens sammensætning
Direktionen i Boligforeningen 3B består af den administrerende direktør samt drifts- og
servicedirektøren.
§2
Direktionens ansættelse
Ansættelse og afskedigelse af den administrerende direktør samt dennes
ansættelsesvilkår besluttes af organisationsbestyrelsen. Der udarbejdes en fortrolig
direktørkontrakt mellem organisationsbestyrelsens formand og den administrerende
direktør.
Ansættelse og afskedigelse af drifts- og servicedirektøren besluttes af
organisationsbestyrelsen. Dette kan dog kun ske efter forudgående drøftelse med den
administrerende direktør. Drifts- og servicedirektørens ansættelsesvilkår aftales med den
administrerende direktør og godkendes af organisationsbestyrelsen. I tilfælde af uenighed
om drifts- og servicedirektørens ansættelsesvilkår træffer organisationsbestyrelsen
beslutning herom. Der udarbejdes en fortrolig direktørkontrakt mellem
organisationsbestyrelsens formand, den administrerende direktør samt drifts- og
servicedirektøren.
§3
Kompetencer
Den administrerende direktør har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af
Boligforeningen 3B og har den dertil svarende bemyndigelse, men den daglige ledelse
varetages af direktionen i et samarbejde, jf. § 6.
Den daglige ledelse af foreningen sker inden for rammerne af repræsentantskabets,
organisationsbestyrelsens og forretningsudvalgets beslutninger, forretningsordenen for
direktionen og under behørig iagttagelse af relevant lovgivning og foreningens vedtægter.
Direktionen kan ikke foretage dispositioner, der efter boligorganisationens forhold er af
usædvanlig karakter eller af stor betydning for boligorganisationen, medmindre
organisationsbestyrelsens eller Forretningsudvalgets beslutning ikke kan afventes uden
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væsentlig ulempe for 3B’s virksomhed. I så fald skal organisationsbestyrelsen og/eller
Forretningsudvalget snarest muligt underrettes om den trufne disposition.
Direktionen kan dog altid efter og i overensstemmelse med repræsentantskabets,
organisationsbestyrelsens, Forretningsudvalgets beslutning eller en anden gyldig
beboerdemokratisk beslutning foretage dispositioner, der efter boligorganisationens
forhold er af usædvanlig karakter eller af stor betydning for boligorganisationen, jf. § 4.
Undtaget herfra er dog følgende dispositioner, som skal foretages af de
tegningsberettigede:
•
•
•
•
•
•

Køb af håndværkerydelser, varer og tjenesteydelser til en værdi på over 20 mio. kr.
Aftaler og dispositioner inden for kapitalforvaltning
Indgåelse af lån og kreditter
Køb og salg af grunde og ejendomme for afdelingerne med en værdi over 1 mio. kr.
Afhændelse af aktiver, der ikke er fast ejendom, med en værdi på over 5 mio. kr.
Tinglysning

Større organisatoriske ændringer kan kun gennemføres efter samråd med
organisationsbestyrelsen.
Ansættelse og afskedigelse af funktionschefer kan kun ske efter samråd med
Forretningsudvalget.
§4
Prokura / tegningsret
Direktionen har prokura til at gennemføre repræsentantskabets, organisationsbestyrelsens
og forretningsudvalgets beslutninger og dermed tegne boligforeningen med de
undtagelser, der er anført i § 3.
Direktionen kan delegere sin tegningsret til andre medarbejdere. Der udarbejdes
retningslinjer for prokura, der beskriver denne delegation.
Bindende aftaler, hvor organisationsbestyrelsen ikke har givet en bemyndigelse til
direktionen, eller som ikke er indeholdt i en beslutning i repræsentantskabet,
organisationsbestyrelsen eller Forretningsudvalget, eller hvor der er krav om
boligforeningens tegningsberettigedes underskrift, kan kun indgås med vedtægtsmæssig
tegningsret, som er den samlede organisationsbestyrelse eller to
organisationsbestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være organisationsbestyrelsens
formand eller næstformand, i forening med en fra direktionen.
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Ved den administrerende direktørs længerevarende fravær overtager drifts- og
servicedirektøren dennes tegningsret.
§5
Ansvar
Direktionen er – under reference til organisationsbestyrelsen – ansvarlig for og fører tilsyn
med, at den daglige administration og drift, herunder udlejning, huslejeopkrævning,
bogføring, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse, kapitalforvaltning,
byggesagsførelse og drift af afdelingerne, sker forsvarligt og i overensstemmelse med
repræsentantskabets og organisationsbestyrelsens beslutninger, boligforeningens
vedtægter, den relevante lovgivning og anden regulering, der regulerer almene
boligorganisationers administration og drift.
Direktionen skal tilse, at dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med
kommunalbestyrelsen udarbejdes og indsendes til kommunalbestyrelsen.
Der er tegnet ansvarsforsikring for direktionen.
§6
Direktionens indbyrdes ansvars- og opgavefordeling
Direktionen skal i fællesskab varetage boligorganisationens administration, drift og
udvikling. Det gælder særligt strategiske og overordnede forhold og beslutninger,
tværgående samarbejde, organisations- og lederudvikling samt betjening af
repræsentantskab og organisationsbestyrelse.
Beslutninger om boligorganisationens administration, drift og udvikling træffes på den
baggrund så vidt muligt i enighed, men ved uenighed har den administrerende direktør
den endelige beslutningsret.
Direktionen har fordelt ansvaret for den daglige ledelse på følgende vis:
Den administrerende direktør:
• Sekretariatet, herunder
o Betjening af repræsentantskab og organisationsbestyrelse
• Kommunikation
• Sociale indsatser, herunder
o De boligsociale helhedsplaner
• Byggeafdelingen, herunder
o Nybyggeri
o Renoveringer
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•

•

Økonomi og Regnskab, herunder
o Selskabets økonomi, budget og regnskab
o Kapitalforvaltning
o Løn
o It og digitalisering
o Forsikring
o Afdelingernes budgetter og regnskaber
Partnerskabet med KAB

Drifts- og servicedirektør:
• Afdelingernes drift
• Indkøb
• Driftssupport
• Kundeafdelingen, herunder:
o Udlejning
o Huslejeopkrævning
o Fraflytninger
o Forbrugsafregning
o Energi-området
o Juridisk funktion og klagesagsbehandling
• HR, herunder
o Organisations- og lederudvikling
o Virksomhedsnævn
o Samarbejde med de faglige organisationer
o HR-administration, herunder ansættelser og fratrædelser
o Arbejdsmiljø og arbejdsmiljø-organisationen
• Samarbejde med BDK om Havneholmen
§7
Samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og direktionen
Direktionen skal sikre, at organisationsbestyrelsen løbende er orienteret om
boligforeningens overordnede drift og administration og sikre, at organisationsbestyrelsen
har et fyldestgørende grundlag for at træffe beslutninger om boligforeningens strategi og
de nødvendige overordnede beslutninger om boligforeningens drift og administration.
Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion bygger på tre overordnede principper, der har
til formål at sikre fælles forståelse af forventninger, ligesom alle ved, hvordan der skal
reageres, hvis der opstår afvigelser.
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Principperne er:
1. Forventningsafstemning mellem organisationsbestyrelsen og direktionen, så der
mellem alle involverede er skabt entydig klarhed over de fælles forventninger,
herunder forventninger til resultat, økonomi, politik, risici og kommunikation, hvor
dette er relevant.
2. Orienterings- og handlepligt mellem direktionen og organisationsbestyrelsen, hvor
direktionen har pligt til straks at orientere organisationsbestyrelsen, hvis væsentlige
aktiviteter ikke går som forventet, eller hvis der opstår tvivl.
Organisationsbestyrelsen har pligt til straks at handle i forhold til den orientering,
som direktionen er kommet med.
3. Bekræft eller forklar, hvor direktionen med fastlagte terminer gennemfører den
aftalte rapportering.
Der udarbejdes en rapporteringsplan for direktionens løbende orientering af
organisationsbestyrelsen og Forretningsudvalget om boligforeningens administration og
drift. Rapporteringsplanen godkendes af organisationsbestyrelsen.
Direktionen skal derudover løbende orientere organisationsbestyrelsen om forhold, der
anses for at være af væsentlig betydning for boligorganisationens administration og drift.
Kommunikation mellem organisationsbestyrelsen og direktionen sker, så den afspejler
direktionens ansvars- og opgavefordeling beskrevet i § 6. Kommunikation mellem
organisationsbestyrelsen og andre ansatte sker efter aftale med direktionen.
§8
Evaluering af samarbejdet
Én gang årligt gennemfører organisationsbestyrelsen og direktionen en drøftelse og
evaluering af direktionens indsats og samarbejdet mellem direktion og
organisationsbestyrelse.
§9
Attestation
Direktionen kan attestere og kan delegere sin attestationsret. For beløb til udbetaling til
direktionen selv (fx vedrørende kørsel i egen bil) attesteres af økonomichefen.
§ 10
Repræsentation
Det aftales mellem formanden for organisationsbestyrelsen og direktionen, hvem der
repræsenterer organisationen i andre organisationer, hvor boligforeningen er medlem, og
ved officielle anledninger.
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Direktionen kan uddelegere sin repræsentation til andre medarbejdere.
§ 11
Habilitet
Et direktionsmedlem 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.
Et direktionsmedlem har pligt til at overlade beslutninger, hvor der kan være tvivl om
habiliteten til det andet direktionsmedlem, formanden for organisationsbestyrelsen eller en
anden ledende medarbejder.
Hvis et medlem af direktionen 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.
§ 12
Tavshedspligt
Direktionen er underlagt tavshedspligt omfattende alle oplysninger om 3B’s forhold,
ansatte og beboeres private forhold, samarbejdspartneres forhold samt andre oplysninger,
direktionen måtte blive bekendt med som følge varetagelse af hvervet som direktion, og
som med rette kan forventes hemmeligholdt og som ifølge sagens natur ikke bør komme
til tredjemands kendskab.
§ 13
Vedtagelse / ikrafttrædelse / revision
Forretningsordenen for direktionen vedtages af organisationsbestyrelsen og træder i kraft
umiddelbart derefter.
På det førstkommende organisationsbestyrelsesmøde efter organisationsbestyrelsens
konstituering skal forretningsordenen for direktionen sammen med
organisationsbestyrelsens forretningsorden sættes på dagsordenen med henblik på
eventuel revision.

[Vedtaget i organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017].
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PUNKT 5
INDSTILLING - Organisationsbestyrelsens honorar 2017-2018
(B)

Organisationsbestyrelsens honorar 2017/2018 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017
- Forretningsudvalget den 20. juni 2017
- 22. juni 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til organisationsbestyrelsens honorar for bestyrelsesåret
2017/2018.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at honorarer for organisationsbestyrelsen for året 2017/2018 godkendes.

2.

at organisationsbestyrelsens honorarer for året 2017/2018 på i alt ca. 840.000 kr. finansiereres med 600.000 kr. over selskabets drift samt med byggesagshonorar for de resterende
240.000 kr., afholdt inden for de enkelte byggesager.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til organisationsbestyrelsens honorar og finansiering af
dette for bestyrelsesåret 2017/2018.

Løsning
Honorar
Der lægges op til følgende honorarstruktur for organisationsbestyrelsen som behandlet af organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017. Honorarstrukturen er identisk med vederlag for bestyrelsesåret 2016/2017.
Rolle

Takst

Formand

12.000 kr./md.

Næstformand

9.500 kr./md.

Bestyrelsesmedlem

4.000 kr./md.

FU (ikke formand og næstformand)

2.000 kr./md.

Eksterne deltagere i stående udvalg 500 kr. pr. møde
Arbejdet i ad hoc-udvalg, opgavegrupper mv. udløser ikke et honorar.

1

Finansiering
De besluttede honorarer forventes samlet at udgøre ca. 840.000 kr. årligt hvilket er inden for rammerne af reglerne. Dette finansieres ved almindeligt bestyrelsesvederlag og bestyrelseshonorar for
byggesager.
Fordelingen er beskrevet nedenfor. Fordelingen er dog afhængig af den endelige konstituering af
udvalg under organisationsbestyrelsen, som behandles i en særskilt indstilling (alle satser i kr.):

Rolle

Antal

Månedlig

Samlet årlig

takst

udgift

Heraf
Bestyrelses-

Byggesags-

vederlag

honorar

Formand

1

12.000

144.000

100.800

43.200

Næstformand

1

9.500

114.000

66.600

47.400

11

4.000

528.000

381.600

146.400

2

2.000

48.000

48.000

2*

500 pr. møde

Organisationsbestyrelsesmedlem
FU (Ikke formand og næstformand)
Eksterne deltagere i
stående udvalg
I alt

6.000
(skønnet)
Ca. 840.000

3.000

3.000

600.000

240.000

* Med udgangspunkt i to eksterne deltage i Byggeudvalget i bestyrelsesåret 2016/2017.

Økonomi
Indstillingen medfører udgifter på ca. 840.000 kr. som beskrevet ovenfor. Heraf udgør bestyrelsesvederlag fra 3B 600.000 kr., der afholdes over selskabets drift. Byggesagshonorar udgør de resterende 240.000 kr. og afholdes inden for de enkelte byggesager.
Bestyrelsesvederlaget udbetales månedligt fra og med den 1. juni 2017 til og med den 31. maj
2018. Der sker en efterregulering for perioden fra den 1. juni 2017.
Vederlaget for udvalgsarbejdet (for udvalgsmedlemmer der ikke er medlem af organisationsbestyrelsen), udbetales to gange årligt, henholdsvis ultimo juni (for perioden medio december til medio
juni) og ultimo december (for perioden medio juni til medio december).

Videre proces
Udbetaling af honorar igangsættes ud fra organisationsbestyrelsens beslutning.

Bilag
Ingen.
2

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 6
INDSTILLING - Investeringsopfølgning og likviditetsstyring (B)
FORTROLIG

PUNKT 7
INDSTILLING - PhD om opgavegrupper (B)

PhD om opgavegrupper (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017
- Forretningsudvalget den 20. juni 2017
- 23. juni 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af en PhD om opgavegrupperne i 3B.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 312.500 kr. af bevillingen fra 2016 på 1,0 mio. kr. fra Arbejdskapitalen til indsatsen med
opgavegrupper, anvendes til en PhD om opgavegrupper under forudsætning af, at den resterende finansiering tilvejebringes.

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. 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 50.000 kr. af de afsatte midler.
Opgavegrupperne har fungeret ca. et år og opgavegrupperne Intern oprykning, Øget brug af beboerlokaler samt Roller, respekt og tillid har og er ved at afslutte sit arbejde og har leveret resultater.
Pt. er der nedsat de tre opgavegrupper Styring af renoveringssager, Digitalisering og IT samt
Fremtidens Ydelser.
Arbejdet med opgavegrupperne har modtaget ekstern omtale som en nytænkning af beboerdemokratiet. I den forbindelse har Roskilde Universitet foreslået, at der laves et forskningsforløb der følger opgavegrupper i 3B.

Løsning
For at følge arbejdet med opgavegrupper i 3B har administrationen med Roskilde Universitet drøftet muligheden for at igangsætte et samfinansieret PhD-projekt under overskriften ’Samskabt politik i den almene boligsektor’.
1

Projektet forventes at kunne bidrage med relevant viden om udvikling af beboerdemokratiet i den
almene sektor og demokratiudvikling generelt og ligger i direkte forlængelse af 3B – Sammen mod
2020 og målet om et attraktivt og aktivt beboerdemokrati.
Roskilde Universitet ønsker at igangsætte PhD-projektet hurtigst muligt, såfremt den samlede finansiering kan tilvejebringes. Den samlede finansiering udgør 2,25 mio. kr. over tre år, hvor Roskilde Universitet vil finansiere ca. 1,0 mio. kr.
Administrationen har drøftet finansiering af de resterende 1,25 mio. kr. med BL, der finder projektet
interessant og ønsker at bidrage med medfinansiering. Derudover har administrationen drøftet
projektet med de århusianske boligorganisationer AL2bolig og Brabrand Boligforening, der er interesseret i at bruge 3B’s erfaringer med opgavegrupper og politisk samskabelse, og derfor gerne vil
være en del af et forskningsprojekt. Dette er ikke pt. endelig afklaret.
Administrationen har i løbet af foråret 2017 været i kontakt med en række fonde1 om mulighederne
for økonomisk støtte til projektet. Fondene har ikke ønsket at støtte projektet.
På den baggrund foreslås det, at 3B samlet anvender 312.500 kr. af de afsatte 1,0 mio. kr. til indsatsen med opgavegrupper til PhD-projektet. Herudover forventes BL at ville bidrage med ca.
625.000 kr. De resterende 312.500 kr. skal tilvejebringes, fx fra andre boligorganisationer. Administrationen drøfter pt. dette med BL og andre boligorganisationer.
PhD-projektet vil være forankret hos Roskilde Universitet. 3B vil løbende følge projektet og deltage
som faglig sparringspartner. Samtidig vil der være krav om afrapportering til 3B i løbet af selve
forskningsforløbet.
Sammen med Roskilde Universitet og Boligkontoret Danmark har 3B pt. også et samarbejde om
en erhvervs-PhD om beboerdemokratiet. Hertil besluttede organisationsbestyrelsen den 2. juli
2015 at afsætte ca. 700.000 kr. fra selskabets drift i perioden 2015-2018.

Økonomi
Der anvendes 312.500 kr. fra tidligere bevilling til en PhD om opgavegrupper. Midlerne blev bevilliget af organisationsbestyrelsen den 8. december 2016 og finansieres af Arbejdskapitalen.
De samlede udgifter for PhD-projektet (2017-2020):
Roskilde Universitet:
1,0 mio. kr.
3B:
0,312 mio. kr.
BL:
0,625 mio. kr.
Udestående finansiering: 0,312 mio. kr.
Samlet budget:
2,250 mio. kr.
1

Realdania, Trygfonden, Tuborgfondet, Velux Fonden og Augustinus Fonden.

2

3B’s samlede bidrag bliver derved 312.500 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil 3B gå i dialog med BL m.fl. om tilvejebringelse af den resterende finansiering.
Såfremt finansieringen tilvejebringes vil Roskilde Universitet igangsætte PhD-projektet i samarbejde med 3B. Organisationsbestyrelsen vil blive orienteret om sagen.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU drøftede behovet for en PhD og godkendte herefter indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen med følgende tilføjelser:
•

At der skal tilføjes krav om afrapportering til 3B i løbet af selve forskningsforløbet.

•

At 3B’s finansiering skal være under forudsætning af, at den resterende finansiering tilvejebringes.

Samtidig ønskede FU at administrationen igen kontakter AL2bolig og Brabrand Boligforening for at
afklare deres deltagelse i projektet. FU efterspurgte samtidig status på 3B’s nuværende erhvervsPhD om beboerdemokrati.
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PUNKT 8
INDSTILLING - 3B’s Basis Byggeprogram (B)

3B’s Basis Byggeprogram (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017
- Byggeudvalget den 15.-19. juni 2017 (skriftligt)
- 22. juni 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til 3B’s nye Basis Byggeprogram, der skal danne grundlag for alle 3B’s byggerier – både renovering og nybyggeri.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s nye Basis Byggeprogram godkendes og erstatter 3B’s nuværende byggeprogram.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen vedtog den 9. februar 2017, at administrationen skulle igangsætte udarbejdelse af et nyt 3B Basis Byggeprogram, da 3B på nuværende tidspunkt kun har et meget kortfattet byggeprogram, som overfladisk beskriver 3B’s krav til den samlede ejendomsportefølje (bilag
1). Der har derfor været behov for at få udarbejdet et nyt og uddybende Basis Byggeprogram, som
erstatning for det eksisterende byggeprogram fra 2009.

Løsning
3B’s Basis Byggeprogram
Administrationen har i foråret 2017 i samarbejde med 3B’s Byggeudvalg samt repræsentanter fra
administrationen og med bistand fra Rambøll som rådgiver, udarbejdet et nyt 3B Basis Byggeprogram, som skal danne grundlag for alle 3B’s byggerier (bilag 2).
Arbejdsgruppen bestod af Byggeudvalget, 3B’s byggechef, to medarbejdere fra 3B’s byggeafdeling
(en fra renovering og en fra nybyg) samt en driftschef. Arbejdsgruppen har afholdt i alt fire møder
på henholdsvis Havneholmen og i A-huset, Måløv Park og Apostelgården. Der har undervejs i processen været afholdt en heldagsworkshop, hvor der foruden arbejdsgruppen var inviteret medarbejdere fra alle funktioner i administrationen; kundeservice (udlejning, husleje, miljø og energi),
kommunikation, sekretariatet, økonomi, byggeøkonomi, bygningseftersyn samt sociale indsatser.
Til workshoppen blev deltagerne præsenteret for to inspirationsoplæg (fremtidsforskeren AnneMarie Dahl og urbanist Niels Bjørn), hvorefter deltagerne drøftede Basis Byggeprogrammets forskellige skalatrin: Bebyggelsen, bygningen og boligen, med udgangspunkt i daglige erfaringer og
problemstillinger.

1

Derudover har der været en gennemgang af Basis Byggeprogrammet samt drøftelser med 3B’s
byggeafdeling på et afdelingsmøde, hvor Basis Byggeprogrammets temaer og nøglespørgsmål
blev gennemgået og justeret, med udgangspunkt i både tidligere og igangværende byggeprojekter
og bygningseftersyn. Basis Byggeprogrammet er også blevet præsenteret for og drøftet med alle
driftschefer på et driftschefsmøde, hvor driftscheferne bidrog med praktiske erfaringer fra 3B’s eksisterende ejendomsportefølje.
Formål med Basis Byggeprogrammet
Ambitionen med det nye Basis Byggeprogram er over for eksterne samarbejdspartere (kommuner,
rådgivere, entreprenører m.fl.) at tydeliggøre, hvad 3B ønsker at stå for i forhold til byggeri, samt
3B’s værdier og kvaliteter. Basis Byggeprogrammet skal dermed være et værktøj til at sikre en
tydelig kommunikation med entreprenører og rådgivere, så der med afsæt i 3B - Sammen mod
2020 sikres et fælles ’3B-DNA’ i alle 3B’s byggerier – fra renovering til nybyggeri.
Basis Byggeprogrammet tager afsæt i tre grundliggende spilleregler:

•
•
•

Fokusér på livskvalitet
Gør det enkelt
Vis ansvarlighed

Derudover adresser Basis Byggeprogrammet en række emner og spørgsmål, som rådgivere og
entreprenører skal være bevidste om, når de samarbejder med 3B i renoverings- eller nybyggeriprojekter, for at det sikres, at alle 3B’s byggeprojekter tager afsæt i 3B’s værdier. Basis Byggeprogrammet er derfor ikke en udtømmelig liste, men et værktøj til at rammesætte, at 3B’s værdier omsættes til ”fysiske mursten”.
3B’s Basis Byggeprogram skal både bruges som et introduktionsdokument til samarbejdsparter og
samtidig indgå i samtlige udbud, som et supplement til eksisterende lokalplaner og bygningsreglementet.
Basis Byggeprogrammet er et dynamisk dokument, der kan opdateres og tilpasses, hvis det viser
sig nødvendigt. Det forventes, at Basis Byggeprogrammet har en levetid på ca. fem år, hvorefter
det bliver relevant at se programmet igennem med henblik på at opdatere strategi og målsætninger.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen i løbet af juli-august
2017 opdatere det sidste billedmateriale i Basis Byggeprogrammet. Herefter implementeres Basis
Byggeprogrammet i administrationens arbejdsgange og 3B’s udbudsmateriale.
2

I implementeringen af Basis Byggeprogrammet vil der blive udvalgt to pilotprojekter (et renoverings- og et nybyggeriprojekt), som administrationen vil evaluere i løbet af 2017 og primo 2018.
Byggeudvalget vil løbende blive orienteret.
Arbejdet med Basis Byggeprogrammet har samtidig åbnet op for en række uafklarede spørgsmål,
som vil blive behandlet og adressereret i en 3B Byggepolitik. Administrationen vil gå i dialog med
Byggeudvalget om opstart af denne proces, der forventes igangsæt ultimo 2017/primo 2018.

Bilag
1. 3B’s nuværende Byggeprogram.
2. 3B’s nye Basis Byggeprogram.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Byggeprogram for Boligforeningen 3B
(vedtaget af bestyrelsen den 15. december 2009)
Boligforeningen 3B skal være for alle, og æstetikken i byggeriet skal derfor kunne rumme alle typer
og kunne accepteres af de fleste.
Det er udgangspunktet for 3B’s byggeprogram, som stiller krav til den principielle udformning af
både nybyggerier og renoveringer.
Målet er først og fremmest at skabe rammerne for det gode hverdagsliv i alle dets aspekter.
Projekterne skal dermed tilgodese beboernes ønsker til at leve og bo forskelligt og samtidig give
besøgende en god oplevelse.
Men bebyggelserne skal også - både i bygningstype og udformning af bebyggelsesplan - tilpasses
stedets særlige karakter og placering.
Rum til fællesskab og forskellighed
Bygningerne og bebyggelsesplanen skal fremme social aktivitet og fællesskab og være den helhed,
der sammen med beplantningen indrammer ”stedets liv”. Kombinationen af bygninger, bebyggelsesplan, beplantning, belægning og farver skal skabe den ro og orden, der giver rum til forskellighed.
Bebyggelsesplanen skal sikre, at beboerne i hverdagen møder hinanden og på den måde får mulighed for kontakt og for at tage hånd om hinanden.
Bebyggelsesplanen kan eksempelvis være karrébebyggelse, rækkehuse eller byhuse, hvor grænsefladen mellem ude og inde, privat og fælles er gennemtænkt, så den sociale aktivitet tilgodeses
og fremmes.
Der skal derfor lægges op til brug af nære friarealer til aktiviteter. Det kan ske ved at skabe oplevelser og samspil mellem bygninger og det grønne samt ved at skabe læ, lys og luft.
Der skal derudover være mulighed for fælleshuse, der både kan bruges til fælles aktiviteter og
rumme værkstedsrum og lignende.
Bygningernes udtryk
Bygningernes skulpturelle effekt skal være afdæmpet, og indtrykket skal være venligt, rart og indbydende. Byggeriets kvalitet skal ligge i uderummet, hvor facaden opfattes som grænsefladen mellem det private liv i boligerne og det sociale uderum.
Facaderne udformes med variation fx med vertikale inddelinger, så byhuse og rækkehuse træder
frem, og det enkelte hus kommer til udtryk.

Bæredygtighed og alternativ energi tænkes samtidig ind i facadernes konstruktioner, elementer og
materialer.
Udformningen af facaden suppleres så vidt muligt med dynamiske elementer, som beboerne efter
behov kan variere. Det bidrager både til at udtrykke den enkelte bolig og til at skabe variation og
oplevelser.
Alle boliger skal have private uderum som fx altaner, franske altaner, terrasser eller småhaver, og
muligheden for senere at tilføje fx altaner eller udestuer skal tænkes ind i projektet.
Fælles udearealer skal udformes, så de spiller sammen med bygningerne, både funktionelt og
æstetisk. Beplantninger skal gennemtænkes, så de kan udvikle sig over tid og tilpasses ændrede
krav.
Fokus på vedligehold og miljø
Bygningerne skal danne de robuste rammer, der kan holde til mange forskellige former for brug i
hverdagen.
Bygningerne skal være nemme at vedligeholde. De skal baseres på gode danske byggetraditioner,
være bæredygtige i drift og give mulighed for ombygning.
Bygningernes energiforbrug skal gennem udformning og orientering minimeres, og både drift og
vedligehold skal tænkes ind i projekteringen.
Der må kun bruges materialer, der er miljø- og indeklimavurderede, og alt udstyr i boligerne skal
overholde kravene til lavenergiprodukter.
Boligernes kvaliteter
I boligen skal der være de rumligheder og basale installationer, der er nødvendige for at leve og bo
godt. Badeværelser og køkkener skal være funktionelle, og boligerne skal på en gang være fleksible og lette at bygge om.
Byggeprogrammet suppleres i hvert enkelt projekt med specifikation af boligtyper og krav til indretning.
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Forord
3B har en ambition om at sikre et mangfoldigt og bæredygtigt hovedstadsområde,
hvor der er plads til alle. Vi vil sikre almene boliger til mennesker med almindelige
indkomster, så hovedstadsområdet fortsat kan være et velfungerende område, hvor
alle typer mennesker kan bo side om side i 3B.
Vi har fokus på, at imødekomme samfundets og vores beboeres ønske om nye former for fællesskaber, selvbestemmelse og muligheder for aktiv deltagelse. Vores
beboere er omdrejningspunktet for og aktive medspillere i alle 3B’s byggesager. Målet med vores byggerier og bebyggelser er derfor, at de bidrager til at skabe gode
muligheder for livsudfoldelse – i 3B skal det være rart at komme hjem!
Omdrejningspunktet for alt hvad vi gør i 3B er vores tre værdier: Nærværende, Nyskabende og Ordentlige. Vi ønsker at tage ansvar for og have fokus på velovervejede bæredygtige løsninger – både miljømæssigt, økonomisk og socialt.
I 3B er vi opmærksomme på at fremtidssikre beboernes husleje gennem effektivisering og bæredygtigt byggeri. Vi ønsker at bygge med et langsigtet perspektiv og med
beboeren i centrum. Samtidig er vi i fuld gang med at se på, hvordan vi kan udnytte
de mange nye digitale og teknologiske muligheder der er til rådighed – både for vores beboere og driftspersonale.
Vores ambitiøse målsætninger forudsætter, at vi skaber en klar retning for alle vores
byggerier, så de skiller sig positivt ud. Det er med dette udgangspunkt, at vi nu har
udarbejdet 3B’s Basis Byggeprogram, som formidler 3B’s visioner for vores mange
samarbejdspartnere – beboere, kommuner, Landsbyggefonden, arkitekter, ingeniører, entreprenører osv. Basis Byggeprogrammet er et centralt redskab til alle 3B’s
samarbejdspartnere – men i særdeleshed til dem der skal hjælpe med at gøre vores
visioner til virkelighed.
Det er beboerne i 3B, der skal bo i, leve med og betale for de løsninger der til- og
fravælges. Målet er, at vi skaber bebyggelser som vi i 3B kan være stolte af – både
nu og i fremtiden.

Steffen Morild
Formand for organisationsbestyrelsen

Jens Wenzel Andreasen
Formand for Byggeudvalget
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Boligforeningen 3B

2.1

Om 3B
Boligforeningen 3B (3B) har rødder helt tilbage til 1927 og er en almen boligforening,
som udvikler, bygger og administrer boligområder. Den røde tråd for 3B har gennem
alle årene været ønsket om at skabe gode boliger og stærke fællesskaber, der kan
rumme mange forskellige mennesker, livssituationer og boformer. 3B har i alt ca.
12.000 lejemål fordelt på 80 meget forskellige afdelinger i 7 kommuner i Storkøbenhavn: København, Herlev, Ballerup, Hvidovre, Gladsaxe, Høje Taastrup og Fredensborg. 3B’s boligportefølje rummer højhuse, rækkehuse, ungdoms-, senior- og familieboliger, bofællesskaber, plejeboliger, AlmenBolig+ og skæve boliger til hjemløse.
3B ejer selv størsteparten af ejendommene, men administrerer også for andre. For
eksempel har 3B også erhvervslejemål, plejehjem samt institutioner med særboliger.
Det er en vigtig del af 3B’s DNA, at vi er med til at give hjem til alle samfundets grupper. Som almen boligforening er 3B ikke sat i verden for at tjene penge, men der skal
være balance mellem indtægter og udgifter. 3B er en non-profit organisation, med
rødder i både socialfilantropien og fagbevægelsen. 3B’s strategi hedder 3B – Sammen mod 2020 og vores vision er: ”Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber”.

2.2

3B – Sammen mod 2020
3B’s strategi 3B – Sammen mod 2020 er kendetegnet ved:
… at det er rart at komme hjem – og det skal det være for alle de forskellige
typer mennesker, der bor i 3B-fællesskabet
… at vi præger vores omverden – vi vil være med til at sætte dagsordenen og
sætte præg på fremtidens almene boliger
… at vi er en attraktiv boligforening – vi vil være med til at skabe gode boliger
til alle i Storkøbenhavn
… at vi sammen skaber levende og mangfoldige fællesskaber

Læs mere om 3B’s strategi og se strategibilledet i fuld størrelse på www.3b.dk
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3B har i alt ca. 12.000 lejemål fordelt på 80 forskellige afdelinger i 7 kommuner i Storkøbenhavn:
København, Herlev, Ballerup, Hvidovre, Gladsaxe, Høje Taastrup og Fredensborg.
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2.3

Beboerdemokratiet i 3B
Beboerdemokratiet er den almene boligbevægelses særkende og flagskib – og er
unikt i hele verden. I 3B er vi stolte af vores beboerdemokrati, som er det centrale
omdrejningspunkt i vores arbejde. Beboerdemokratiet udgøres af folkevalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer i de enkelte afdelinger i 3B. Indsatsen som beboervalgt i
de enkelte afdelinger er frivillig og ulønnet.
Beboerdemokratiet er centralt i både 3B’s boligafdelinger og administration, og 3B’s
organisationsbestyrelse består af 11 folkevalgte beboerrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. 3B’s primære fokus er at være lydhør over for beboernes ønsker og krav for kontinuerligt at kunne sikre et bredt udbud af moderne og tidssvarende boliger til en rimelig pris, så alle kan være med. Derfor er beboerdemokratiet
også centralt i alle 3B’s byggesager. Det er beboerne, der i sidste ende skal betale
for byggesagen og driften af boligerne, og det er beboerne, der skal bo i og leve med
de løsninger, der bliver valgt.

Organisering ved byggesager i 3B
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Om 3B’s Basis Byggeprogram

3.1

Anvendelse af 3B’s Basis Byggeprogram
Basis Byggeprogrammet skal inspirere til at skabe bebyggelser, bygninger og boliger
af høj arkitektonisk kvalitet, der sikrer rammer for det gode liv og naboskab og tager
ansvar for fremtidige generationer og beboere.
Basis Byggeprogrammet skal anvendes i forbindelse med alle 3B’s byggesager –
både renovering og nybyggeri – og er derfor udformet med en stor rummelighed, så
den enkelte byggesags forskellige behov, kontekst, beboere og andre omstændigheder kan gøre projektet unikt, samtidig med at alle sagerne bygger på et fælles 3B
DNA.
Det betyder, at Basis Byggeprogrammet danner grundlag for drøftelse af 3B’s visioner og målsætninger i meget forskelligartede byggesager – i mange forskellige typer
bebyggelser og i projekter med varierende antal boliger, forskellige målgrupper og
typologier, samt i alle de geografiske områder hvor 3B bygger og renoverer.
Ved opstart af alle byggeprojekter i 3B skal Basis Byggeprogrammet anvendes til at
3B i fællesskab med rådgiveren og entreprenøren kan prioritere indsatsen og opstille
klare målsætninger for det enkelte byggeprojekt, under hensyntagen til de stedbundne muligheder og begrænsninger. Dermed er Basis Byggeprogrammet ikke en
udtømmende liste over emner, der skal tages højde for i alle byggesager, men politisk vedtagne fokusområder. Der skal i alle 3B’s byggesager tages højde for de emner der opstilles i Basis Byggeprogrammet. Det skal gøres for at sikre, at der skabes
boligområder, bygninger og boliger af høj kvalitet, der gør at 3B skiller sig positivt ud
på boligmarkedet og bliver et attraktivt boligtilbud for alle.

Basis Byggeprogrammet står ikke alene, men indgår i en række dokumenter, som
skal overholdes i udviklingen af ethvert projekt, her i blandt Lokalplan, Bygningsreglementet, Almenboligloven og et Lokalt Byggeprogram der præciserer forholdene
for det konkrete projekt.

3.2

Sådan er Basis Byggeprogrammet blevet til
Med udgangspunkt i 3B - Sammen Mod 2020 har en nedsat arbejdsgruppe, bestående af 3B’s Byggeudvalg samt medarbejderrepræsentanter, været med til at skabe
og kvalitetssikre Basis Byggeprogrammets indhold. Basis Byggeprogrammet er vedtaget af 3B’s organisationsbestyrelse den 29. juni 2017.
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3B’s Basis Byggeprogram

4.1

De tre spilleregler
Basis Byggeprogrammet tager afsæt i de tre spilleregler:
… ’Fokusér på Livskvalitet’
… ’Gør det enkelt’
… ’Vis ansvarlighed’

De tre spilleregler fungerer som overordnede retningsgivere for udvikling, anlæg og
vedligeholdelse af 3B’s eksisterende og kommende bebyggelser. De skal gøre det
helt tydeligt over for alle involverede aktører, hvordan 3B gerne vil have, at der prioriteres i en byggesag. Spillereglerne skal vurderes i alle de beslutninger, der træffes i
3B’s byggesager i hele byggeriets levetid. De er derfor – og skal være – et vigtigt
redskab i projektudviklingen.
3B forventer, at alle der er involveret – internt som eksternt – i udvikling, anlæg og
vedligeholdelse af 3B’s byggerier, tager spillereglerne til sig og prioriterer samt træffer beslutninger med udgangspunkt i disse.
Fokusér på livskvalitet
I 3B’s boligområder, bygninger og boliger skal der være fokus på at skabe gode
rammer for livskvalitet samtidig med, at byggerierne er velkonstruerede, velfungerende og ser ordentlige ud.
Livskvalitet handler om at skabe atmosfære og om at designe og bygge boliger og
boligområder i en menneskelig skala, hvor beboerne trives både som individer og i
fællesskaber. Derfor skal vi skabe konstruktioner og sammensætte materialer, beplantning og overflader med udgangspunkt i alle menneskets sanser, der kan være
med til at skabe følelsen af at høre hjemme.
Gør det enkelt
For 3B er det afgørende, at vores bebyggelser, bygninger og boliger designes og
bygges, så de er nemme at bruge, bo i og vedligeholde. Derfor skal vi sikre, at der
altid vælges løsninger – såvel teknologisk, konstruktions- og materialemæssigt – der
er enkle, let forståelige og let anvendelige for både beboerne og driftspersonalet i
afdelingen. Det gælder blandt andet om at udnytte stedets eksisterende kvaliteter og
vælge løsninger, som gør, at vi får mest mulig kvalitet ud af de ressourcer, der er til
rådighed.
Vis ansvarlighed
Hos 3B skal der vælges løsninger i et langsigtet og bredt perspektiv. Der skal være
en bevidsthed om, at det er beboerne – såvel nuværende som fremtidige – der skal
betale for og leve med de løsninger, der vælges i dag. Derfor skal der i videst muligt
omfang træffes totaløkonomisk fornuftige løsninger.
Basis Byggeprogram
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Der skal vælges løsninger, der holder og er velegnede til formålet. Løsninger, der
bidrager positivt til omverdenen og gør vilkårene for de fremtidige generationer
mindst lige så gode som for de nuværende. I 3B vil med vores byggerier tage ansvar
for miljø og sundhed under fremstilling, brug og bortskaffelse af materialer.

4.2

Fokusområder
Basis Byggeprogrammet er bygget op om syv emner, som 3B finder særligt vigtige
at forholde sig til, når der renoveres eller bygges nyt i 3B. For hvert emne beskrives
først 3B’s forståelse af emnet og holdning hertil. Dernæst stilles en række nøglespørgsmål til det pågældende emne, som 3B’s samarbejdspartnere altid skal forholde sig aktivt til. På baggrund af en undersøgelse og drøftelse af emnernes potentialer i den enkelte byggesag, skal der træffes bevidste til- og fravalg og redegøres for,
hvordan der kan tages hånd om emnet i den enkelte byggesag. De 7 emner er:

#01 Identitet og atmosfære
#02 Sammenhænge og bevægelse
#03 Skala og rum
#04 Fællesskab og mødesteder

#05 Levetider og vedligeholdelse
#06 Materialer og miljø
#07 Beboeren og boligen

De syv emner adresserer så vidt muligt følgende tre skalatrin: Bebyggelsen, Bygningen og Boligen, da det for 3B er vigtigt at der altid tænkes fra helhed til detalje. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvorfor de tre skalatrin er vigtige for 3B.

Bebyggelsen
Når vi bygger nyt og renoverer i 3B, bliver vores beboere
og bebyggelser en del af bydelen, området og lokalsamfundet. Derfor er det vigtigt,
at alle 3B’s bebyggelser
adresserer den beboermæssige og bymæssige kontekst,
som de indgår i, så der skabes sammenhænge – både
fysisk og socialt – med omgivelserne.
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række valg, der har konsekvenser langt ud i fremtiden.
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Boligen
Når vi bygger nyt og renoverer i 3B er det for at skabe et
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4.3

Emner

4.3.1

Identitet og atmosfære
3B vil skabe bebyggelser, bygninger og boliger, som vores beboere føler tilknytning
til og er stolte af. Det handler om at skabe variation, så man kan kende sin bolig fra
de andres, og så der sikres samhørighed i bebyggelsen. For 3B er det ikke vigtigst
at udføre ikonisk byggeri, der adskiller sig visuelt fra omgivelserne, men at bygge
med udgangspunkt i det omgivende miljø samt til hverdagens helt almindelige hændelser, som eksempelvis årstidernes skifte, renovationsarbejderens runde og morgentimernes myldretid.
3B vil skabe arkitektur, der formår at appellere til alle menneskets sanser gennem
omhyggeligt valg af materialer og beplantninger, som kan ses, røres, lugtes og høres.
3B vil kendetegnes ved at have en udviklende tilgang til boligbyggeri og -renovering,
som kommer vores nuværende og fremtidige beboere til gode. Vi ser gerne, at vores
byggerier og renoveringer indeholder elementer af kreativ nytænkning, der hvor det
kan være fordelagtigt, og gerne løsninger, der gør det komplicerede mere enkelt.

Nøglespørgsmål:
1. Er der nogle eksisterende identitetsskabende eller bevaringsværdige elementer
på grunden, som fx eksisterende arkitektur eller beplantning, særlige pejlemærker eller andre karakteristika, der kan tages udgangspunkt i eller bygges videre
på?
2. Hvilken stemning skal være kendetegnende for denne bebyggelse, bygning
og/eller bolig og hvilke virkemidler (materialer, beplantninger, lys, farver, dufte
osv.) er afgørende for at opnå den ønskede stemning?
3. Hvordan får beboerne de bedste vilkår for at skabe en egen identitet og et tilhørsforhold til bebyggelsen, bygningen og boligen? Kan selv det mindste barn
finde hjem?
4. Hvordan kan vi udnytte døgnets og årstidernes variation til at skabe en levende
og oplevelsesrig bebyggelse?
5. Hvor giver det mening at være nyskabende i dette projekt – er der noget kompliceret, vi med fordel kan forenkle?
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Det gode eksempel:
At nye bygninger udformes med inspiration fra områdets tidligere anvendelse. Eksempelvis 3B’s
afdeling Sundholm Syd, hvor der er taget udgangspunkt i de gamle industribygningers rå udtryk.
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4.3.2

Sammenhænge og bevægelse
I 3B ønsker vi, at vores bebyggelser kobler sig på og bidrager positivt til den omkringliggende by. I enhver bygge- eller renoveringssag skal vi forholde os til stedets
historie, kultur, skala og bygningstypologi. Der kan være funktioner, som kan tænkes
smartere på tværs af matrikler eller behov og kvaliteter i naboområdet, der med fordel kan imødekommes, understøttes eller bygges videre på.
3B’s beboere bor i et lokalområde i en by. De har forskellige daglige gøremål og bevæger sig rundt mellem hjemmet og andre destinationer: De tager afsted og de
kommer hjem, der skal flyttes møbler ind og ud, modtages gæster, ryddes sne, parkeres biler og cykler. Kørestolsbrugere skal have nem adgang, ligesom barnevogne,
ladcykler og andre køretøjer. Driftspersonalet skal have nem adgang til de ting, som
skal serviceres, og man skal kunne komme af med affald på en forsvarlig måde, ligesom der skal tages højde for håndtering af regnvandet og for gummistøvlerne i
entréen.
Alle disse behov skal håndteres på en måde, som er både effektiv og let forståelig,
for at hverdagen fungerer. Det ligger 3B på sinde, at alle de forskellige bevægelser
tænkes ind i bebyggelsen, bygningen og boligen.

Nøglespørgsmål:
1. Hvordan skabes der sammenhæng mellem bebyggelsen og områdets infrastruktur, æstetiske, historiske og kulturelle kontekst? Er der plangrundlag, lokalforhold
eller udviklingsprojekter i nærområdet, som har eller kan få betydning for 3B’s
bebyggelse? Og hvordan forholder byggesagen sig til eventuelle udfordringer og
muligheder i området?
2. Hvilke eksisterende infrastrukturer eller funktioner kan byggeriet koble sig på eller bidrage med, og hvordan understøtter de fysiske rammer sammenhængen
mellem aktiviteter på denne matrikel og aktiviteter i den omkringliggende by?
3. Hvordan kan der skabes en imødekommende og tydelig bebyggelse, hvor det er
let at finde rundt, og hvor infrastruktur, fælles faciliteter og den enkeltes bolig er
koblet sammen på en måde, som gør det intuitivt og rart at bevæge sig ud, rundt
og hjem?
4. Hvordan kan det sikres, at alle - inklusive driftspersonalet - kan komme rundt og
hen til de steder de skal uden forhindringer? Er "dagligdagens eksperter" blevet
involveret i, at tænke scenarierne igennem, og er der gjort plads nok til cykler, biler, barnevogne, hjemmeplejen mv.?
5. Hvordan håndterer vi regnvand, trafik og forsyning på en måde, som understøtter de bløde trafikanter og muligheder for ophold og leg?
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Det gode eksempel:
At stier, veje og udearealer gennemtænkes og planlægges, så der tages højde for beboernes adfærd samt driftspersonalets arbejdsmiljø og muligheder for at komme rundt med eksempelvis maskiner til snerydning.
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4.3.3

Skala og rum
3B's byggerier er den fysiske ramme om beboernes liv og driftspersonalets arbejde.
Vi tror, at glæden ved et boligområde er knyttet til oplevelsen af rummene i boligen
og imellem husene, og vi er overbeviste om, at de fungerer bedst, når de er proportioneret og designet til den menneskelige krops størrelse og sanser. Derfor skal ethvert bygge- og renoveringsprojekt angribes med stor indlevelse i, hvordan placering
af bygningskroppene og orientering af boligerne i forhold til lys, sol, vind og udsigt
understøtter menneskets lyst til ophold og aktiviteter, såvel ude som inde.
Vi lægger vægt på, at der tages nøje stilling til proportionerne på både boligens og
de udendørs rum, som bygningskroppene omkranser. Der skal i den arkitektoniske
bearbejdning og detaljering tages højde for den menneskelige skala. Der skal skabes pejlemærker som styrker orienteringsevnen og gør byggeriet oplevelsesrigt, fx
ved en vertikal opdeling eller nuancering af facaderne, en detaljering omkring indgangene eller andre facadeåbninger, hvor beboeren har tæt, fysisk kontakt med det
byggede.
Stueetagernes udformning præger i særlig grad det liv, der leves i bebyggelsen. Derfor kræver det en særlig omhu i den arkitektoniske bearbejdning og den funktionelle
programmering. Det skal være rart både at færdes og opholde sig inde i byggeriet
samt langs byggeriet. Programmeringen, materialiteten og den landskabelige bearbejdning omkring stueetagerne skal medvirke til, at bebyggelsen er imødekommende. Der skal lægges vægt på at skabe gode overgange mellem de private, halvprivate og offentlige rum, så at man intuitivt forstår, hvor og hvordan man færdes i bebyggelsen.
Det er vigtigt at tilgodese driftspersonalets muligheder for at drifte bebyggelsen og
bygningerne, samt at der indtænkes nødvendige forhold som mandskabsrum og opbevaringsmuligheder til maskiner og materiel.

Nøglespørgsmål:
1. Hvordan kan bygningskroppene i den overordnede bebyggelsesplan organiseres, så der skabes de ønskede rum imellem husene?
2. Hvordan kan bygningsfacaderne og beplantning proportioneres til den menneskelige skala, så de skaber en bebyggelse med rum – i og uden for husene –
som er behagelige at opholde sig i og ved? Hvordan skaber facader og beplantning en god ramme for livet i bebyggelsen?
3. Hvordan kan kanten af byggeriet (kantzonen) og programmering af stueetagen
disponeres og bearbejdes, så den inviterer til ophold og tydeligt graduerer imellem offentlige, halvprivate og private områder?
4. Hvordan kan vinduespartier og altaner i facaden udformes, placeres og proportioneres, så de bidrager til gode rumlige kvaliteter i den private bolig, samtidig
med at der skabes gode fysiske og visuelle sammenhænge imellem den private
bolig og det mere offentlige uderum, i form af adgangsveje og opholdsarealer?
5. Er det sikret, at bebyggelserne er udformet med de nødvendige faciliteter for
driftspersonalet og opbevaringsmuligheder til materiel?
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Det gode eksempel:
At udearealerne er designet og placeret så de nemt kan indtages af beboerne og giver mulighed
for forskellige slags ophold – i både små nicher og kroge samt større områder, som kan indtages
til grill med vennerne, fest og fællesarrangementer.
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4.3.4

Fællesskab og mødesteder
I 3B bygger og renoverer vi for hele befolkningen, og vi vil bygge gode rammer for,
at fællesskabet i bebyggelserne kan udfolde sig på forskellig vis hele året rundt. Det
handler om at skabe fysiske rammer, der giver mulighed for mange forskellige typer
af fællesskaber og ophold – fra den hurtige gestus, hvor naboerne hilser på hinanden til det nære og aktive naboskab. Der skal i bebyggelsens udformning indtænkes
små ’lommer’, der muliggør de små tilfældige møder i hverdagen, og som understøtter mulighederne for at knytte kontakt med andre. Udformningen af byggeriet skal
invitere og inspirere til at blive brugt på forskellige måder og der skal indtænkes mulighed for, at fællesskaberne kan opstå og bestå hele året rundt. Det er lige så vigtigt, at kunne være sammen med andre, som det er vigtigt at kunne være alene – og
selv vælge fællesskabet til og fra.
Vi ser gerne, at dagligdagens funktionelle zoner aktiveres - for eksempel ankomstarealer, miljøstationer og tørrerum - så de med enkle greb gives karaktér af uformelle møde- og opholdssteder, der kan indtages af beboerne.
Når vi investerer i fælles faciliteter, er det med en målsætning om, at mange vil bruge dem ofte og til mange forskellige formål. Faciliteterne skal derfor i deres udformning og samlede omfang invitere til forskellige former for brug over tid. Der skal tænkes i både centrale, bolignære og perifere opholdsmuligheder.
3B har gode erfaringer med at inddrage beboere i driften af overskuelige, bolignære
udearealer, da disse kan være gode afsæt for etablering af naboskaber omkring opgange eller klynger i bebyggelserne.

Nøglespørgsmål:
1. Hvordan kan vi udnytte de fælles kvadratmetre bedst muligt i forhold til at invitere til ophold og brug af arealerne?
2. Hvordan skaber vi med enkle virkemidler de mest differentierede muligheder for
ophold og aktivitet? Hvordan er dagligdagen for forskellige beboere i denne bebyggelse – hvor og hvordan mødes de?
3. Hvem har adgang til hvad og hvor organiseret skal brugen (og driften) af fælles
faciliteterne styres i bebyggelsen?
4. Hvor har beboerne indflydelse på udformningen, indretningen og eventuelt driften af fællesarealerne nu og i fremtiden? Kan noget udformes som en ’tom
ramme’, som beboerne selv kan fylde ud?
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Det gode eksempel:
At der tænkes synergi i mellem flere funktioner – eksempelvis som i 3B’s afdeling Folehaven, hvor
der er etableret akvarier og café/mødested i forbindelse med vaskeriet.
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4.3.5

Levetider og vedligeholdelse
Når 3B bygger nyt eller renoverer, er det på vegne af nuværende og fremtidige beboere. Det er beboerne, der er bygherrer og det er beboerne, som i sidste ende betaler for opførelsen, den fremtidige drift og de naturlige udskiftninger, der måtte
komme. I 3B insisterer vi derfor på, at der stilles skarpt på de samlede, totaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med valg af løsninger i vores projekter. Det gælder
både hensynet til den enkelte bygningsdels levetid, det samlede drifts- og vedligeholdelsesbehov samt fleksibiliteten i forhold til at optage fremtidige generationers
behov og forventninger om det gode boligliv.
Som almen bygherre vil vi altid søge efter mest varig kvalitet for de penge, vi har at
bygge eller renovere for. I 3B lægger vi særlig vægt på et enkelt og holdbart konstruktionsprincip, som giver mulighed for senere udbygning og/eller omdisponering,
omhyggelig bearbejdning af grund og infrastruktur, proportionering af facader og facadeåbninger og detaljering af klimaskærmen. Vi vil arbejde bevidst med, at der differentieres imellem forskellige bygningsdeles vedligeholdelsesbehov og levetid afhængigt af, hvor i byggeriet de indgår.
3B gør sig ingen illusioner om, at hverken materialer eller overflader er vedligeholdelsesfrie. Men med et omhyggeligt materialevalg i forhold til brug, miljø og vedligeholdelsesbehov, samt ved at bruge løsninger, der er nemme at gå til (som giver mulighed for småreparationer, tilgængelighed for rengøring og brugervenlighed ved
tekniske installationer), kan vi komme et godt stykke ad vejen. I 3B har vi stor erfaring med driften af boligbebyggelser, og vi insisterer på, at denne erfaring skal komme projekterne til gode ved at inddrage driftspersonalet i byggeprocessen, fx ved
programmering og i forbindelse med granskning i faseskift. Målet er at opnå en sund
og "værdistabil" bygningsmasse med et for beboerne rimeligt udgiftsniveau.

Nøglespørgsmål:
1. Er projektets overordnede disponeringer robuste, og hvor/hvordan er der mulighed for fremtidige optimeringer og/eller omdisponeringer?
2. Hvordan ser den samlede totaløkonomiske profil for bebyggelsen ud? Hvor er
der øget risiko for driftsbehov, og hvor er der mulighed for at spare på driften?
Hvordan kan vi sammen med rådgivere og leverandører kvalificere vores valg?
Kan beboerne selv vedligeholde alle komponenter i boligen, eller er de afhængige af driften?
3. Hvordan er der taget stilling til de forskellige materialer og bygningskomponenters forventede levetider, herunder hvordan de driftes, repareres, udskiftes og
bortskaffes?
4. Er der løsninger i dette projekt, som ikke er afprøvet i lignende projekter, og
hvordan sikres et oplyst beslutningsgrundlag?
5. Hvilke drifts-/serviceaftaler vil det give mening at etablere, og hvad binder man
sig til?

Basis Byggeprogram
1. udgave, 2017
Side:

18 / 25

BASIS
BYGGEPROGRAM

3B’s Basis Byggeprogram

Det gode eksempel:

At der anvendes materialer eller løsninger, som ikke kræver hyppig udskiftning eller på anden
måde er uhensigtsmæssig for beboerne og driften, som eksempelvis:
 Brug fx ikke celledøre i vådrumszoner.
 Diverse fjernvarmeanlæg, installationsskakte etc. skal være placeret hensigtsmæssigt, så både beboere og driftspersonalet har nem adgang hertil.
 Undgå anlæg med hyppigt vedligehold, som eksempelvis et genvexanlæg i boligen, der kræver udskiftning af filtre hver 3. måned.
 Udgå løsninger der besværliggør udskiftning og renovering på sigt, som eksempelvis løsninger hvor udskiftning af vinduer kræver nedtagning af altaner.
 Driftspersonalet skal have adgang til tagene på vores bebyggelser uden lift, så tagene og
eventuelle ventilations- eller solcelleanlæg nemt kan driftes.
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4.3.6

Materialer og miljø
3B vil bygge med gedigne og robuste materialer, der er velegnede til det danske klima – bygningerne skal holde længe, kunne repareres og have evnen til at ældes
smukt. Patineringen skal indtænkes i byggeriets æstetik, når der vælges materialer,
så det ser smukt ud, også når det ikke er nyt. Materialerne ønskes valgt med omhu i
forhold til de brugs- og miljøpåvirkninger, de vil blive udsat for – om de skal bruges
på offentlige eller private steder, sidde i et fugtigt eller tørt miljø, og skal de anvendes på en nord- eller sydvendt facade osv. Det gælder alt fra baderumsdøre til facadebeklædning og tekniske installationer, men også i valg af beplantning, hvorved det
også får betydning for områdets dyreliv.
Materialernes æstetiske egenskaber skal også nøje overvejes, i forhold til hvor i
byggeriet de anvendes. Der hvor beboerne kommer i berøring med materialerne på
klimaskærmen – stueetagen, ved altanåbninger mv. – skal der tilstræbes anvendelse af materialer med stor stoflig kvalitet og robusthed. Der hvor byggeriet primært
betragtes på afstand – for eksempel i højden – skal der i højere grad designes med
de visuelle kvaliteter for øje og tages højde for lys- og skyggevirkninger. Indvendigt i
boligen skal der vælges materialer, der bidrager til at skabe et godt og sundt indeklima, og som har den rette robusthed og kvalitet i forhold til den brug, de vil blive
udsat for.
Gennem bebyggelsens, bygningens og boligens levetid vil alle komponenter og materialer, der indgår heri, forårsage en indvirkning på miljøet – ved udvinding af råstoffer i produktionen, i brugsperioden og ved bortskaffelsen eller genanvendelsen af
materialerne. Når valget står mellem flere materialer, skal det mest bæredygtige valg
tilstræbes – både miljømæssigt, økonomisk, socialt og driftsmæssigt. I 3B bestræber
vi os på at opnå det lavest mulige energiforbrug for beboerne, men det skal altid opvejes mod et totaløkonomisk perspektiv. Der skal være taget højde for, at nødvendige reservedele også kan anskaffes i fremtiden.

Nøglespørgsmål:
1. Hvordan vælges materialer med egenskaber, der kan modstå de påvirkninger,
de udsættes for gennem brug og miljø? Er de valgte materialer og reservedele
lette at genanskaffe og udskifte?
2. Hvordan ser byggeriet ud om 10, 20 og 50 år – hvordan er det ældet? Er der taget stilling til hver bygningsdels service- og vedligeholdelsesbehov i dets levetid?
3. Hvordan bidrager materialevalget – herunder valg af beplantning – til den identitet og stemning, der ønskes skabt i bebyggelsen og til kvaliteten af rummene?
4. Hvordan vælges det mest bæredygtige materiale, hvor der er taget højde for miljø, sundhed, etik og social ansvarlighed? Og hvordan er samspillet mellem
æstetiske og funktionelle egenskaber i forhold til driftsvenlighed og økonomi?
Hvad er miljøpåvirkningen af de materialer og overflader, der overvejes anvendt
(inkl. påvirkning af daglig rengøring), og hvilke løsninger medvirker til et sundt og
behageligt indeklima?
5. Hvordan påvirker de tekniske løsninger beboernes styring, vedligeholdelse og
energiforbrug kontra udgifter til vedligeholdelse og servicebehov?
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Det gode eksempel:
At der anvendes materialer der er egnet til dets placering og funktion, som eksempelvis:
 Klinker eller linoleum i køkken og entre, hvor der er hårdt slid
 Facadematerialer der tager højde for dets placering i forhold til vind, regn, skygge og sol
 At opgange og boliger kan tåle mange ind- og udflytninger
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4.3.7

Beboeren og boligen
I 3B tænker vi det altid sådan, at vi skaber hjem, når vi bygger og renoverer. At give
den enkelte beboer størst mulig selvbestemmelse og indflydelse i sit eget hjem er os
magtpåliggende, og derfor skal vores projekter gennemtænkes, så de understøtter
beboernes mulighed for at bruge og indrette boligen efter behov, formåen og temperament.
Vi sigter efter den gode, gedigne basisbolig med velproportionerede rum og veldisponerede planløsninger, hvor hverdagens forskellige behov tilgodeses – fx vekslen
mellem at være alene og sammen med andre. Beboeren skal kunne præge sin bolig
og de tilknyttede udearealer, fx sammenlægge eller opdele rum, udskifte køkken,
dyrke haven eller indrette altanen. Enkle muligheder, som kræver omtanke i planlægningen og disponeringen af boligen. Byggeriet skal konstrueres så enkelt og
gennemskueligt, at beboeren selv kan foretage små forbedringer i sin bolig.
I 3B lægger vi vægt på, at der er et godt og sundt indeklima i boligen – frisk luft, passende temperatur, god akustik og dagslys er afgørende for den oplevede kvalitet. Vi
ønsker, at de passive egenskaber udnyttes optimalt i forhold til at opnå gode indeklima- og brugsmæssige kvaliteter i boligen, så at behovet for opvarmning, køling,
ventilation og kunstigt lys minimeres. Energimæssige betragtninger og driftsmæssige perspektiver skal være tænkt ind i den arkitektoniske bearbejdning, så behovet
for at indføre (kostbar) teknologi minimeres. Vi er ikke teknologiforskrækkede –
tværtimod er vi nysgerrige i forhold til, hvordan de teknologiske muligheder kan bidrage til at sikre den bæredygtige bygningsdrift og beboerens trivsel i hverdagen.
Det er afgørende for os, at beboeren nemt kan justere indeklimaet efter behov, samtidigt med at der fra centralt hold kan sikres et minimumsniveau for temperatur og
luftskifte, så skimmelsvamp og lignende undgås.

Nøglespørgsmål:
1. Er bygningen og boligen disponeret, så der er taget højde for både funktionalitet,
gode opholdsmuligheder, udsigt og orientering i forhold til sol og vind?
2. Gennem hvilke passive tiltag sikres det gode indeklima, og hvor er det nødvendigt at supplere med teknologi?
3. Hvordan sikres det i plandisponeringen, at hjemmet kan bruges fleksibelt, og
hvordan er der taget højde for ombygningsmuligheder? Er installationerne placeret strategisk i forhold til dette?
4. Hvordan styres teknologien, og hvordan sikres en brugerflade, som passer til boligens målgruppe – er det enkelt at anvende?
5. Hvilket driftsscenarie er attraktivt for den/de pågældende målgrupper i byggeriet
– hvad giver værdi for beboerne selv at varetage, og hvad skal håndteres af driften?

Basis Byggeprogram
1. udgave, 2017
Side:

22 / 25

BASIS
BYGGEPROGRAM

3B’s Basis Byggeprogram

Det gode eksempel:
At der laves løsninger, som er tiltænkt beboernes levede liv i boligen, som eksempelvis:
 At beboerne selv kan pudse deres vinduer
 At stikkontakter og tv-stik placeres optimalt i forhold til beboernes individuelle indretning af
boligen
 At der laves gode robuste planløsninger, som er fleksible i forhold til ændrede indretningsbehov
 At boliger og opgange er indrettet, så møbler kan flyttes ind i boligerne
 At beboerne selv har mulighed for at regulere varmen og justere ventilationen i deres bolig
og at betjeningspanelerne på diverse anlæg er let forståelige
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Den gode byggesag
Basis Byggeprogrammet skal anvendes i alle 3B’s byggesager, fra renovering til nybyggeri. Internt anvendes Basis Byggeprogrammet til udarbejdelse af eventuelle foranalyser og rammesætning af projektet. Som rådgiver og/eller entreprenør for 3B
forventer vi, at I har sat jer grundigt ind i Basis Byggeprogrammet. Det er vigtigt, at I
har en klar forståelse for, hvad spillereglerne er, og hvad 3B står for.
Som beskrevet i Basis Byggeprogrammets indledende afsnit er beboerdemokratiet
omdrejningspunktet for 3B. Det betyder også, at beboerdemokratiet er centralt i alle
vores byggesager. Beboerne er bygherren. Det er beboerne, der i sidste ende skal
betale for byggesagen og driften, og det er beboerne, der skal bo i og leve med de
løsninger, der bliver valgt både i anlægsfasen og efterfølgende. Derfor skal alle byggesager også vedtages af beboerne i boligafdelingen. Det er op til boligafdelingen
selv, hvordan de vil være repræsenteret i byggesagen – om de fx vil nedsætte et
byggeudvalg, eller om det er boligafdelingens afdelingsbestyrelse, der er tilknyttet
byggesagen. Vi forventer, at vores rådgivere og entreprenører kommunikerer rettidigt og tydeligt med 3B’s beboere igennem hele processen – det er i bund og grund
kommunikationen, som er afgørende for vores beboeres oplevelse af en byggesag.
I praksis er det 3B’s Byggeafdeling, der varetager rollen som bygherre for beboerne i
3B’s byggesager. Derfor er det også projektlederen på den givne byggesag, der skal
godkende og være inde over alle beslutninger, som er relevante for projektet – fra
design og programmering til beboerkoordinering og varslinger. Dog er beboerrepræsentanterne også altid tilkoblet byggesagens fem faser, der som hovedtræk omfatter:
1. Opstart
2. Projektering
3. Udførelse
4. Aflevering & idriftsætning
5. 1 & 5 års eftersyn
Det betyder at der altid i 3B’s byggesager vil være behov for at afholde en række aftenmøder, når beboerrepræsentanterne skal inddrages eller træffe beslutninger.
Som skitseret på næste side skal 3B’s byggesager igennem en række beslutningsprocesser. Foruden 3B’s interne politiske behandling i afdelingen og 3B’s organisationsbestyrelse, som fx godkendelse af Skema A og eventuelt Skema B, omfatter vores byggesager også godkendelser, sagsbehandling, møder og koordinering med en
række aktører som fx den pågældende kommune, Landsbyggefonden, repræsentanter fra 3B’s driftspersonale og eventuel bygherrerådgiver.
For at sikre en god proces og et vellykket resultat bliver byggesagens programkrav
evalueret i forbindelse med granskningsmøder ved faseskift med de relevante aktører involveret i byggesagen, som eksempelvis 3B’s projektleder, byggeudvalget i afdelingen, den pågældende afdelings driftschef, rådgiver og/eller entreprenør mv.
I sidste ende er målet for alle 3B’s byggesager, at vi afleverer et byggeri, som både
vi i 3B, vores beboere og I som rådgivere eller entreprenører kan være stolte af.
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PUNKT 9
INDSTILLING - Små familieboliger i Egedal Kommune Projektudvikling frem til Skema A (B)
FORTROLIG

PUNKT 10
INDSTILLING - Udviklingsstrategi (B)
FORTROLIG

PUNKT 11
INDSTILLING - Egeløvparken - Udbud af driftsopgaver (B)

Egeløvparken - Udbud af driftsopgaver (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017
- 27. juni 2017 / Jesper Bremholm

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til udbud af driftsopgaver i afdeling Egeløvparken.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen, at organisationsbestyrelsen beslutter,
1.

om afdeling 1015 Egeløvparken som forsøg kan indhente tilbud på ekstern hækkeklipning
gældende for perioden 2017-18 og gøre brug af ekstern hækkeklipning, hvis prisen er lavere end afdelingens nuværende udgifter hertil.

Problemstilling
Afdeling 1015 Egeløvparken afsatte i budgettet for 2017 400.000 kr. på konto 116 til grønne opgaver. Det var i den forbindelse afdelingsbestyrelsens forståelse, at de afsatte midler skulle anvendes
til ekstern løsning af en række driftsopgaver (græsslåning, hækkeklipning og glatførebekæmpelse).
Udlicitering af kerneopgaver i driften strider imidlertid mod 3B’s politik, som er, at 3B som udgangspunkt selv varetager udførelsen af kerneopgaver i driften. Hvor det viser sig hensigtsmæssigt ud fra et praktisk og økonomisk perspektiv, løses forskellige opgaver i 3B dog af eksterne leverandører.
Der har derfor været en dialog med mellem afdelingsbestyrelsen, administrationen og flere medlemmer af organisationsbestyrelsen om dette. Senest blev der den 9. maj 2017 afholdt møde med
afdelingsbestyrelsen med deltagelse af to medlemmer fra organisationsbestyrelsen samt direktionen i 3B.
Forretningsudvalget har efterfølgende drøftet sagen og ønsket, at administration udarbejder et
oplæg om udbud af driftsopgaver i afdelingen til behandling i organisationsbestyrelsen den 29. juni
2017.

Løsning
Dialogen med afdelingsbestyrelsen har haft fokus på tre opgaver, som afdelingsbestyrelsen ønsker
at bringe i udbud:

1

Glatførebekæmpelse
I begyndelsen af 2017 blev der indgået en aftale med afdelingsbestyrelsen om, at en del af glatførebekæmpelsen i afdelingen bringes i udbud og løses af eksterne leverandører. Baggrunden herfor
er, at afdelingen ikke har de rette maskiner til at rydde sne på de større parkeringsarealer. Udbuddet er således i overensstemmelse med 3B’s praksis.
Græsslåning
Der er i afdelingen igangsat indkøb af græsslåningsrobotter, hvilket betyder, at udbud af denne
opgave ikke er relevant længere.
Hækkeklipning
Afdelingen har ikke maskiner til at gennemføre en effektiv hækkeklipning. I foråret 2017 bliver
hækkeklipningen derfor foretaget af maskiner og personale, som ’udlånes’ fra Hjortegården. I den
forbindelse vurderes tidsforbruget og dermed afklares prisen for opgavens udførelse også.
Organisationsbestyrelsen kan i den forbindelse beslutte, at afdelingen forsøgsvist kan indhente
priser fra eksterne leverandører af hækkeklipning og gøre brug af dette, hvis prisen er lavere end
den pris, som afdelingen skal betale for at anvende Hjortegårdens maskiner og personale.
Tvist om budgettets anvendelse
Afdelingsbestyrelsen har tilkendegivet, at den opfatter 3B’s beslutning om ikke umiddelbart at acceptere, at de afsatte midler på konto 116 anvendes til ekstern opgaveløsning på det grønne område som en underkendelse af det af afdelingsmødet besluttede og af 3B godkendte budget.
Afdelingsbestyrelsen ønsker derfor, at denne uenighed indbringes for tilsynet i Herlev Kommune.
Afdelingsbestyrelsen har fremsendt vedhæftede udtalelse om sagen (bilag 1).
3B’s politik vedrørende udlicitering
I forbindelse med Fremtidens Drift skal 3B’s politik for egen og ekstern varetagelse af driftsopgaver
revurderes, og der skal udarbejdes en ny politik på området. Ovenstående kan indgå i overvejelserne herom.

Økonomi
Ved et udbud af hækkeklipning kan afdelingen muligvis opnå en driftsbesparelse.

Videre proces
Administrationen vil orientere afdelingen ud fra organisationsbestyrelsens beslutning.

Bilag
1. Udtalelse fra afdelingsbestyrelsen Egeløvparken.

2

Anders Rosendal
Emne:

SV: Egeløvparken - Udbud af driftsopgaver

Fra: Afdelingen Kim [mailto:kim@egeloev.dk]
Sendt: 27. juni 2017 10:15
Til: Morten Boje
Cc: René R. Pape; Anders Rosendal; Henrik Hansen - Egeløvparken; Kenneth; Lone Juhl-Hansen - Egeløvparken;
Yvonne Dyhr Ølgaard; karnihansen@gmail.com
Emne: Re: Egeløvparken - Udbud af driftsopgaver

Kære Morten.
Jeg er ikke enig i at det er afdelingsbestyrelsen, som vil have sagen prøvet hos Herlev Kommune, men at
budget er udfærdiget af 3B og besluttet på afdelingsmøde, med forudsætningerne omkring udlicitering af
opgaverne, glatførerbekæmpelse på p-pladser, hækkeklipning på p-pladser og randbeplantning og
græsslåning på de store græsarealer.
Budget er udfærdiget med disse forudsætninger og vedtaget, efterfølgende har 3B meddelt at man ikke
ønsker at udlicitere dele af opgaverne.
Konklusion på dette er at 3B ikke kan acceptere det vedtagne budget og derved opstår der en tvist,
som så skal videre til Herlev Kommune, selvsagt fremført af 3B og ikke afdelingen.

Vi er ikke enige i at det er pris alene der er afgørende for om vi skal have muligheden for at udlicitere, men
at arbejdet udføres og det udføres med en kvalitet, som vi ønsker.
Det er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt, hverken ved brug af vores eget personale og kun delvist ved
anvendelse af personale og maskiner fra Hjortegården.
Det pointeres hermed at vi forventer at opgaven løses med 100% tilfredshed, og det er en mulighed med
leverandører udefra, som bl.a. ikke forstyrres med andre opgaver under udførelse af disse opgaver, som
giver et utilfredsstillende resultat, samt det at de har den fornødne ekspertise.
Der henvises iøvrigt til Serviceaftale 2012 1-1015 Egeløvparken - side 3:
Serviceaftale er opdelt i tre farveopdelte afsnit:
1. Variable ydelser (grøn): Her har afdelingerne stor indflydelse med mulighed nedjustering eller
opjustering af de beskrevne opgaver og ydelser og med mulighed for at få tilføjet nye ønsker til ydelser og
service fra driften
2. Minimumsydelser (gul): Minimumsydelserne indeholder aktiviteter, som er påbudt ved lov eller
bekendtgørelse m.v. eller ydelser som 3B´s organisationsbestyrelse har fastsat som obligatoriske for alle
afdelinger. De beskrevne ydelser kan derfor ikke nedjusteres, kun opjusteres.
3. Faste ydelser (rød): Faste ydelser er ydelser, hvor serviceniveauet som udgangspunkt hverken kan
reguleres op eller ned. De kan dog variere fra afdeling til afdeling og kan fx. være ydelser, som er underlagt
en gårdlaugsaftale, ejerforeningsoverenskomst m.m. Det kan også være ydelser, som afdelingen i henhold
til lov eller bekendtgørelse m.v. er forpligtet til at få udført i et nøje beskrevet omfang.
Ifølge denne aftale giver det efter vores opfattelse mulighed for at vi selv kan prioritere opgave løsningerne
ifølge punkt 1, da punkt 1 giver mulighed for valgfrihed på opgaveløsning og punkt 2 begrænser os i
muligheden for opgaveløsning på de af 3B´s organisationsbestyrelses fastsatte obligatoriske
opgaveløsninger.
1

Med andre ord, vi kan frit vælge hvordan opgaverne under punkt 1 skal løses og i punkt 2 har
organisationsbestyrelsen fastsat reglerne for løsning af disse.
Dette skriv bedes venligst vedlagt i kopi, sammen med indstillingen.
Bemærk at vi har været imødekommende på løsningen af driften i afdelingen i det indeværende budget, ved
at imødekomme driftchefens ønske om en ferieafløser i 6 måneder, således at driften og dermed beboerne
ikke bliver belastet af sagen her.

—
Med venlig hilsen
Kim Kristensen
Afdelingsbestyrelsen
Egeløvparken afd.1015
Sortemosevej 1G
2730 Herlev
tlf.nr. +45 41675955
www.egeloev.dk
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PUNKT 12
INDSTILLING - Fælles domicil med KAB - Status (D)
FORTROLIG

PUNKT 13
INDSTILLING - Udviklingsplan for parkering og infrastruktur i
Urbanplanen (B)

Udviklingsplan for parkering og infrastruktur i Urbanplanen (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017
- 27. juni 2017 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal beslutte, om der skal afsættes midler til arbejdet med en udviklingsplan for infrastruktur og parkering i Urbanplanen.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der afsættes en ramme på 200.000 kr. til arbejdet med en udviklingsplan for infrastruktur
og parkering i Urbanplanen. Midlerne finansieres af dispositionsfonden.

Problemstilling
I løbet af de kommende 4-5 år vil der ske flere omfattende fysiske indsatser i Urbanplanen:

•

Nybyggeri på Solvangscentergrunden

•

Etablering af ny plads og nye veje syd for Urbanplanen

•

Nybyggeri på Sundholmsvej 6, lige nord for Urbanplanen

•

Igangværende omfattende renovering af Hørgården 3

•

Løft af Remiseparken

•

Skybrudssikring

•

Klimasikring

•

Renoveringer af trapper og ramper

•

Kloakrenoveringer

•

Infrastrukturprojekt for Hørgårdens fællesarealer

Samtidig er parkeringsarealerne i boligområdet nedslidte og giver et trist indtryk, ligesom infrastrukturen betyder at området lukker sig om sig selv, og det er svært at komme ind og ud og på
tværs af området. Parkering har derudover gentagende gange været et konfliktområde mellem
afdelingerne, som alle har deres egne arealer og deres egne parkeringsordninger.

Løsning
For at de mange fysiske investeringer for alvor løfter boligområdet er det afgørende at sikre, at de
mange projekter koordineres og hænger sammen og samlet medvirker til et løft af infrastrukturen i
boligområdet.
1

Fællesbestyrelsen i Urbanplanen har nedsat et Parkeringsudvalg med repræsentanter fra de forskellige afdelinger. Udvalget betjenes af administrationen og har første møde den 21. august 2017.
Udvalget skal dels arbejde med at afdække parkeringssituationen i boligområdet, herunder parkeringsdækningen, antal indregistrerede biler og pladser, P-deklarationer mm. Udvalget skal se på
mulighederne for en ny parkeringsordning.
Udvalget skal samtidig arbejde med en udviklingsplan for parkering og infrastruktur i Urbanplanen,
som kan sikre, at de mange forskellige fysiske indsatser koordineres, så de fysiske overflader ikke mindst P-arealerne - får et løft og bliver pænere, ligesom der skal etableres en bedre infrastruktur fx i form af stier og skiltning i området, i forbindelse med at overfladerne reetableres, efterhånden som de fysiske indsatser er overstået. Det kan eksempelvis ske ved at sørge for, at de nye
overflader og stier etableres med et blik for fællesskab, dvs. som rum, der lægger op til møde mellem beboerne, og som er nemme at overskue for udefrakommende, der skal færdes gennem området, så Urbanplanens infrastruktur bliver fremtidssikret. Det er endvidere centralt, at beboerne
bliver inddraget i udformning af overflader og infrastruktur.
Udviklingsplanen skal udarbejdes i samarbejde med Københavns Kommune, da en række af de
kommende fysiske indsatser er kommunale.

Økonomi
Der afsættes en ramme på 200.000 kr. fra dispositionsfonden til arbejdet med udviklingsplanen.
Midlerne kan blandt andet bruges til at lave en optælling af parkeringsdækningen i Urbanplanen,
juridisk vurdering af parkeringskrav i området, så det bliver muligt for det nedsatte udvalg at arbejde hurtigt. Samtidig kan de afsatte midler give mulighed for at indhente ekstern bistand til en plan
for infrastrukturen i boligområdet og til at facilitere en positiv proces i Parkeringsudvalget, hvor konflikterene om parkeringspladserne bliver løst til gavn for alle Urbanplanens afdelinger.
3B’s timer til opgaven er dækket af bevillingen fra 22. oktober 2015 til udvikling af boligområder og
socialøkonomiske tiltag i 3B.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil midlerne kunne anvendes, så snart Parkeringsudvalget mødes den 21. august 2017.
Administrationen afrapporterer udvalgets foreløbige arbejde til organisationsbestyrelsen ved udgangen af 2017.

Bilag
Ingen.
2

PUNKT 14
INDSTILLING - Udbud af 3B's forsikringer (B)
FORTROLIG

PUNKT 15
INDSTILLING - Fremtidig praksis for revision af byggesager (B)

Fremtidig praksis for revision af byggesager (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017
- 23. juni 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til den fremtidige praksis for revision af byggesager for
at spare et potentielt revisionshonorar.

Beslutningspunkt
Organisationsbestyrelsen skal beslutte,
1.

at byggesager, hvor det er tilladt, ikke sendes til revision for særskilt revisionspåtegning på
byggeregnskabet.

Problemstilling
3B’s nuværende praksis for revision af byggesager er, uanset revisionskrav, at byggesagerne altid
bliver revideret af 3B’s revisor. For mindre byggesager hvor der ikke lovgivningsmæssigt er revisionskrav, betaler byggesagen dermed et revisionshonorar, som ikke er påkrævet.
Der er udelukkende revisionskrav til skemasager (skema ABC) og/eller sager, der kræver kommunal behandling.

Løsning
For byggesager hvor der ikke er revisionskrav anbefaler administrationen, at disse byggesager
ikke fremsendes til revision. Herved vil den pågældende boligafdeling spare revisionshonoraret.
Det betyder færre omkostninger og derved en besparelse på afdelingens husleje. Samtidig vil den
foreslåede praksis lette behandlingstid for afslutning af de pågældende sager.
Risici
Hvis praksis ændres til at mindre byggesager ikke bliver revideret vil det betyde, at de pågældende
boligafdelinger ikke får en revisionserklæring, der knytter sig til byggeregnskabet/forbedringsarbejdet. Afdelingernes byggeregnskab vil dog altid blive revideret, som en del af
den årlige regnskabsaflæggelse af afdelingsregnskaber. Endvidere foretages der intern kvalitetssikring af byggeregnskaberne. Samlet vurderer administrationen derfor ingen væsentlig risiko ved
at ændre praksissen.

Økonomi
Den potentielle besparelse ved den ændrede praksis vil fremgå af de pågældende byggesager.

1

Besparelsen vil således udgøre maksimalt 10.000 kr. ved byggesager op til og med 10 mio. kr.,
hvor der ikke er revisionskrav.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administration implementere den nye
praksis.

Bilag
Ingen.
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PUNKT 16
INDSTILLING - Udlejningsaftale mellem 3B og Gladsaxe
Kommune (O)

Udlejningsaftale mellem 3B og Gladsaxe Kommune (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017
- Forretningsudvalget den 20. juni 2017
- 22. juni 2017 / Solvejg von Barm

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om status på indgåelse af ny fælles fleksibel udlejningsaftale for Høje Gladsaxe i Gladsaxe Kommune.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at oplæg til ny fælles fleksibel udlejningsaftale for Gladsaxe Kommune tages til efterretning.

Problemstilling
Den 8. december 2016 godkendte organisationsbestyrelsen oplæg til nye udlejningsmodeller for
boliger i Ballerup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup Gladsaxe og København, der fremmer øget
intern oprykning i 3B.
Samtidig godkendte organisationsbestyrelsen oplæg til nye udlejningsaftaler for Ballerup, Fredensborg, Gladsaxe og Herlev Kommune, der øger intern oprykning i den enkelte 3B-afdeling.
Organisationsbestyrelsen skal på den baggrund orienteres om status for indgåelse af fælles fleksibel udlejningsaftale med Gladsaxe Kommune.

Løsning
Administrationen er nået til enighed med Gladsaxe Kommunes administration om indhold af en ny
udlejningsaftale gældende til udgangen af 2020, identisk med det oplæg til udlejningsaftale som
organisationsbestyrelsen godkendte den 8. december 2016. Aftalen er vedlagt som bilag 1.
Aftalen forventes politisk godkendt hos de øvrige boligorganisationer (AB Gladsaxe, Lejerbo, AAB
og FSB Gladsaxe) der har boliger i Høje Gladsaxe i løbet af sommeren 2017 og i Gladsaxe Kommune i løbet af efteråret 2017.
Afdelingsbestyrelsen har været forelagt udlejningsaftalen og bakker op om indholdet.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
1

Videre proces
Administrationen vil implementere udlejningsaftalen efter politisk godkendelse hos AB Gladsaxe,
Lejerbo, AAB, FA09 og Gladsaxe Kommune.

Bilag
1. Fælles fleksibel udlejningsaftale mellem 3B, Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Lejerbo,
Boligforeningen AAB, FSB Gladsaxe og Gladsaxe Kommune.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2

UDKAST
Der er forbehold for organisationsbestyrelsens godkendelse.

Fælles fleksibel udlejningsaftale i Høje Gladsaxe og Punkthuset
- gældende for udlejning af boliger i Høje Gladsaxe og Punkthuset.
I henhold til §§ 59 og 60 i lov om almene boliger samt støttede boliger m.v. indgås følgende aftale om
fleksibel udlejning mellem:
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Boligforeningen 3B
Boligforeningen AAB
FSB Gladsaxe
Lejerbo, Gladsaxe
og
Gladsaxe Kommune

1. Formål
Boligorganisationerne i Høje Gladsaxe og Gladsaxe Kommune indgik i forbindelse med den boligsociale helhedsplan gældende for 2013-2016 en fælles fleksibel udlejningsaftale i Høje Gladsaxe og
Punkthuset med det formål bl.a. at skabe et mere attraktivt boligområde med en bedre social balance.
Boligorganisationerne og Gladsaxe Kommune anser fleksibel udlejning som et vigtigt middel til at
fremme og opfylde dette formål, og den nye boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe gældende for
2017-2020 suppleres derfor fortsat af en fælles fleksibel udlejningsaftale.
Udlejningsaftalen har til formål at bidrage til en styrket beboersammensætning i Høje Gladsaxe, og
målet skal opnås dels ved, at de beboere som bor i Høje Gladsaxe får nye kompetencer og muligheder,
dels ved, at nye ressourcestærke beboere tiltrækkes.

2. Boliganvisning til afdelingerne i Høje Gladsaxe og Punkthuset
•
•

85 % af boligerne i området udlejes efter reglerne i § 60 i lov om almene boliger om fleksibel
udlejning, jfr. denne aftales pkt. 3 og 4.
15 % af boligerne i området udlejes efter kommunens anvisning, jfr. § 59 i lov om almene
boliger og denne aftales pkt. 5.

Fordelingen af udlejningerne (”Udlejningshjulet”) fremgår af bilag 1.
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3. Fleksible udlejningskriterier
Boligorganisationerne udlejer 85 % af de ledige boliger i afdelingerne efter særlige fleksible
udlejningskriterier.

De fleksible udlejningskriterier omfatter i prioriteret rækkefølge:
1. Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet – 80 %
2. Studerende – 10 %
3. Seniorer i Gladsaxe Kommune – 10 %
Tilknytning til arbejdsmarkedet. For enlige gælder et krav om fuldtidsbeskæftigelse på 37 timer om
ugen for den boligsøgende og for par gælder et krav om enten 1) fuldtidsbeskæftigelse på 37 timer om
ugen for én person, eller 2) beskæftigelse på min. 25 timer ugentligt pr. person.
Beskæftigelsen skal have haft en varighed på mindst 6 måneder forud for anvisningstidspunktet.
Boligorganisationerne kan undtage fra kravet om 6 måneders varighed for nyuddannede (max. 6
måneder fra afsluttet uddannelse) ansøgere i beskæftigelse.
Studerende. For boligsøgende under uddannelse gives fortrinsret til afdelingernes boliger.
Seniorer. Personer fyldt 55 år, der i tide fraflytter en bolig i Gladsaxe Kommune for at få en mere
passende bolig, gives fortrinsret til afdelingernes ledige boliger.
Tildeling af bolig. Opfylder ingen ansøger det anvendte kriterium tildeles boligen til den næste
ansøger, der opfylder det næste kriterium.
I det tilfælde ingen boligsøgende på den fleksible venteliste opfylder kriterierne, overgår den ledige
bolig til kommunal anvisning efter pkt. 5.
Inden kommunen anviser en ledig bolig, som boligorganisationen ikke kan udleje efter de fleksible
kriterier, skal kommunen undersøge, om de øvrige boligorganisationer har lejere, der opfylder de
fleksible kriterier og ønsker den pågældende bolig. Kommunen skal senest 7 dage fra tidspunktet for
varsling om overgang til kommunal anvisning rette henvendelse til de øvrige boligorganisationer.
De øvrige boligorganisationer skal senest 7 dage fra kommunens høring orientere kommunen om,
hvorvidt de kan tilbyde en lejer, der kan anvises af kommunen til den ledige bolig. Opfylder ingen
lejere kriterierne eller ønsker ingen boligsøgende den pågældende bolig, overgår den ledige bolig til
kommunal anvisning efter pkt. 5.
Til fortolkning af de fleksible kriterier og dokumentation for opfyldelsen af disse henvises til bilag 2.
Høringsproces ved overgang til kommunal anvisning er illustreret i bilag 3.
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4. Særlige fortrinsrettigheder
Boligorganisationernes udlejning af 85 % af de ledige boliger i afdelingerne kan ske med forrang for
udlejning:
• Beboere internt i afdelingen
(oprykningsventelisten i den enkelte boligafdeling i Høje Gladsaxe)

5. Kommunal anvisning
Kommunen anviser 15 % af de ledige boliger i afdelingerne til løsning af kommunens boligsociale
opgaver, samt yderligere de ledige boliger, der overgår til kommunal anvisning efter pkt. 3.
Under hensyn til en samlet påvirkning af den sociale balance i afdelingerne forpligter kommunen sig til,
at 12,5 % af de kommunale anvisninger følger kriterierne for fleksibel udlejning i pkt. 3.
De resterende 2,5 % af de kommunale anvisninger skal i videst muligt omfang følge kriterierne for
fleksibel udlejning, men reserveres i øvrigt til løsning af særlige boligsociale situationer, hvor det vil
være åbenbart urimeligt at fastholde de aftalte kriterier. Kommunal anvisning i disse tilfælde
forudsætter, at anvisningen ikke strider mod formålet med den fælles fleksible udlejningsaftale, og at
den boligorganisation, hvor lejemålet er beliggende, høres forud for kommunens beslutning om
anvisning.
Kommunen forpligter sig til ikke at returnere en bolig til boligorganisationerne, når boligen er
overgivet til kommunal anvisning. Kommunen hæfter for leje mv. i henhold til lov om almene boliger §
59, stk. 1, 3. og 4. pkt.
Overgangen af ledige boliger fra boligorganisationerne til kommunal anvisning skal ske med mindst 14
dages varsel.
I det omfang der er indgået eller indgås særaftaler mellem kommunen og den enkelte
boligorganisation om, at afdelingen stiller specifikke boliger til rådighed for kommunen, er disse
boliger ikke omfattet af denne aftale.

6. Aftalens løbetid
Aftalen er knyttet til helhedsplan 2017-2020 for Høje Gladsaxe og gælder derfor fra aftalens
underskrift og indtil 31. december 2020.
Kommunen kan opsige aftalen med 6 måneders varsel, som følge af de udvidede forpligtelser til
kommunal anvisning af ledige boliger, der ikke kan lejes ud af boligorganisationerne efter aftalens
fleksible kriterier. Opsigelse kan først ske efter anmodning om evalueringsmøde efter pkt. 7 er fremsat.
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Senest 1. november 2018 indkalder kommunen til drøftelse af ny aftale om fleksibel anvisning i Høje
Gladsaxe og Punkthuset. Er der ved aftalens udløb ikke vedtaget en ny aftale, fortsætter denne aftale
indtil én af parterne opsiger aftalen med 6 måneders varsel.

7. Evaluering og opfølgning
Gladsaxe Kommune udarbejder årligt en evaluering, der har fokus på brugen af fleksibel udlejning i
henhold til aftalen og udviklingen i beboersammensætningen.
Til brug for evalueringen indhenter Gladsaxe Kommune oplysninger hos boligorganisationerne om
antallet af udlejninger i det forgangne år, herunder efter hvilke kriterier boligerne er lejet ud.
Som en del af evalueringen redegør boligorganisationerne for årsagen til, hvis en eller flere boliger ikke
er blevet udlejet efter de fleksible kriterier i pkt. 3.
Boligorganisationerne kontakter kommunen løbende såfremt, udlejningsvanskeligheder opstår på
grund af de fleksible kriterier.
På grundlag af boligorganisationernes indberetninger om udlejning og boligsociale nøgletal fra
Danmarks Statistik om beboersammensætning udarbejder kommunen årlige nøgletal til brug for
evaluering af opfyldelsen af udlejningsaftalens formål.
Efter evalueringens udarbejdelse indkalder Gladsaxe Kommune én gang årligt boligorganisationernes
administration til en drøftelse og evt. tilpasning af aftalen, eller efter anmodning af enten kommunen
eller én af boligorganisationerne.
Første evaluering efter denne aftale forventes klar i efteråret 2018.

8. Underskrifter
For Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, den

____________________________________
Ryno Scheil
Formand, Organisationsbestyrelsen

__________________________________
Finn Sørensen
Næstformand, Organisationsbestyrelsen

___________________________________
Jesper Loose Smith
Direktør
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Boligforeningen 3B, den

___________________________________
Morten Boje
Adm. direktør

________________________________
Solvejg von Barm
Kundechef

Boligforeningen AAB, den

_________________________________

_____________________________

Bent Haupt-Jensen
Formand, Organisationsbestyrelsen

Christian Høgsbro
Adm. direktør

FSB Gladsaxe, den

________________________________
Michael Gravgaard
Formand, Organisationsbestyrelsen

______________________________
Lone Lund-Rasmussen
Adm. direktør

Lejerbo, Gladsaxe, den

_______________________________
Peder Mainz
Formand, Organisationsbestyrelsen

______________________________
Rebecca Forsmann
Forretningsfører

For Gladsaxe Kommune, den

______________________________
Karin Søjberg-Holst
Borgmester

______________________________
Ebbe Holm
Social og Handikapchef

15.1.2017/rev. den 23.1.2017/27.3.2017/3. udkast /Solvejg von Barm, Boligforeningen 3B

BILAG 1
Fordeling af udlejninger – ”Udlejningshjulet”
Ved anvisning af boliger udmøntes den procentmæssige fordeling efter aftalens pkt. 2 på følgende
vis:
1. Fleksibel udlejning - arbejde
2. Fleksibel udlejning - arbejde
3. Fleksibel udlejning - arbejde
4. Fleksibel udlejning - arbejde
5. Fleksibel udlejning - arbejde
6. Fleksibel udlejning - arbejde
7. Fleksibel udlejning - arbejde
8. Fleksibel udlejning - arbejde
9. Fleksibel udlejning - studerende
10. Fleksibel udlejning - seniorer
11. Gladsaxe Kommune
12. Gladsaxe Kommune
13. Etc.
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BILAG 2
Definitioner i den fælles fleksibel udlejningsaftale
Fortolkning af kriterier:
Med henblik på at fastholde en ensartet udlejningspraksis på tværs af boligorganisationerne er der
udarbejdet nedenstående ”standardkriterier” til brug for anvisninger efter de fleksible
udlejningskriterier.

Arbejdsmarkedstilknytning – 1. målgruppe:
Formålet er at opnå en mere alsidig beboersammensætning. Arbejdsmarkedskriteriet kan på den ene
side tiltrække ressourcestærke personer fra andre kommuner og på den anden side fastholde
ressourcestærke borgere i kommunen, som har en bolig, der ikke opfylder husstandens aktuelle
behov.
Opfylder flere ansøgere betingelsen om fast arbejde, prioriteres den ansøger, der har højest
anciennitet på ventelisten.
Udlejningskriterium:
Boligsøgende med fast arbejdsmarkedstilknytning.
Fortolkning og krav til dokumentation:
- Enlige boligsøgende skal have fuldtidsbeskæftigelse på 37 timer om ugen.
- Par skal have beskæftigelse ved enten 1) fuldtidsbeskæftigelse på 37 timer om ugen for én
person, eller 2) beskæftigelse på min. 25 timer ugentligt pr. person.
- Beskæftigelsen skal have haft en varighed af mindst 6 måneder forud for anvisningstidspunktet.
- Fast stilling med offentligt tilskud, f.eks. fleksjob, sidestilles med andet arbejde. Spørgsmålet om,
hvorvidt beskæftigelsen har et omfang på 37 timer om ugen, vurderes ud fra fleksaftalens pålydende,
altså det antal timer vedkommende er ansat og ikke det antal timer vedkommende arbejder hos
arbejdsgiveren.

-

Dokumenteres ved kopi af ansættelseskontrakt og lønsedler.

Boligsøgende skal opfylde kravet til fuldtidsbeskæftigelse på deres overenskomstområde. Er der i en
overenskomst fastsat højere eller lavere timetal, følges disse i vurderingen af
arbejdsmarkedstilknytningen. Såfremt den boligsøgende ikke er omfattet af en overenskomst, gælder
kravet om 37 timers ugentligt arbejde.
Som fuldtidsbeskæftigede anses desuden boligsøgende, hvis beskæftigelse, trods lavere timetal end 37
timer, kan sidestilles med andre normal- eller fuldtidsbeskæftigede i den pågældende branche. Dette
vil eksempelvis være tilfældet indenfor fag med natarbejde, skifteholdsarbejde o.lign., hvor timetallet
typisk reduceres pga. løntillæg.
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Kravet for 6 måneders forudgående beskæftigelse kan fraviges for nyuddannede boligsøgende, der i
øvrigt opfylder beskæftigelseskravet.
Ved ”par” forstås ægtefæller og hermed sidestillede personer. Omfattet af begrebet er således også
papirløse samlivsforhold, der med en bopælsattest kan dokumentere en varighed af mere end ét år.
Selvstændige erhvervsdrivende skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering samt omsætning i
seneste regnskabsår. Af regnskabet skal fremgå et overskud svarende til dokumentation for
fuldtidsbeskæftigelse.

Under uddannelse – 2. målgruppe
Flere under uddannelse forventes at kunne have en positiv indflydelse på det sociale liv i
boligafdelingerne. Af den grund gives yderligere adgang for boligsøgende under uddannelse, idet de
sjældent vil have haft mulighed for at opnå anciennitet på boligorganisationernes venteliste.
Udlejningskriterium:
Boligsøgende under uddannelse.
Fortolkning og krav til dokumentation:
- Boligsøgende under fuldtidsuddannelse.
- Dokumenteres ved fremlæggelse af studiekort/uddannelsesaftale (lærekontrakt) og
dokumentation fra uddannelsesinstitutionen, at den boligsøgende er studieaktiv.

Seniorer over 55 år – 3. målgruppe
Målgruppen er par og enlige, der har nået den alder, hvor børnene typisk er flyttet hjemmefra. Målet
er at give kommunens borgere mulighed for at blive boende i kommunen, når deres bolig-behov
ændrer sig.
Udlejningskriterium:
Boligsøgende seniorer i Gladsaxe Kommune over 55 år, der i tide ønsker at flytte til en mere passende
bolig.
Fortolkning og krav til dokumentation:
- Èt af husstandens medlemmer er fyldt 55 år.
- Personen/familien skal have fast bopæl i Gladsaxe Kommune.
- Dokumenteres ved fremlæggelse af sygesikringsbevis og bopælsattest.
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BILAG 3
Proces for overgang af boliger til kommunal anvisning
Overgang af anvisning fra fleksibel udlejning til kommunal anvisning sker efter aftalens pkt. 3 og 5.
Kommunens anvisningsret udgør normalt 15 % af udlejningerne i Høje Gladsaxe, og kommunen overtager
ledige lejemål med minimum 14 dages varsel.
Hvor en bolig ikke kan udlejes af en boligorganisation efter de fleksible kriterier overgår boligen til
kommunal anvisning efter aftalens pkt. 3, der indebærer følgende tidslinje for parterne:

Modtagelse + 7 dage

Modtagelse + 7 dage

Boligorganisation

Orientering om ledig bolig sendes til kommunen

Kommune

Modtagelse af orientering

Kommune

Frist for høring af øvrige boligorganisationer

Boligorganisation

Modtagelse af Høring

Boligorganisation

Frist for svar til kommunen

Kommune

Anvisning af boligen enten til en boligsøgende i
de øvrige boligorganisationer eller en
boligsøgende fra kommunen.
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PUNKT 17
INDSTILLING - Direktionens sideløbende hverv (O)

Direktionens sideløbende hverv (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017
- 27. juni 2017 / Morten Boje / Jesper Bremholm

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om direktionens sideløbende hverv.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at orientering om direktionens sideløbende hverv tages til efterretning.

Problemstilling
I henhold til kontrakterne mellem 3B og 3B’s to direktører skal de to direktører minimum én gang
årligt give organisationsbestyrelsen en fortegnelse over sideløbende virksomhed, som direktørerne
udøver, herunder bestyrelseshverv, som direktørerne bestrider.
En fortegnelse over adm. direktør Morten Bojes sideløbende hverv blev forelagt organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017. Da hvervene siden er ændret skal organisationsbestyrelsen forelægges en opdateret fortegnelse.

Løsning
Fortegnelse over adm. direktør Morten Bojes sideløbende hverv pr. juni 2017:
•

Medlem af BL’s repræsentantskab (i kraft af ansættelse hos 3B).

•

Medlem af kredsrepræsentantskabet, BL’s 1. kreds (i kraft af ansættelse hos 3B).

•

Medlem af Samarbejdsforum, Københavns Kommune, udpeget af BL’s 1. kreds (i kraft af
ansættelse hos 3B).

•

Adm. direktør i 3B Erhvervsudlejning A/S (i kraft af ansættelse hos 3B).

•

Medlem af Ejendomsråd Storkunder, Danske Bank / Realkredit Danmark (i kraft af ansættelse hos 3B).

•

Indehaver af det personlige firma ’Copenhagen Governance’. Der har ikke været aktivitet
eller omsætning i firmaet og forventes heller ikke komme det. I modsat fald orienteres 3B.

•

Bestyrelsesmedlem i Andelsforeningen BerlinerBanden (lejlighed i Berlin).

•

Bestyrelsesmedlem i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 167.

Fortegnelse over drifts- og servicedirektør Jesper Rosholt Bremholms sideløbende hverv pr. juni
2017:
•

Konsulent i Bremholm Management. Fra 15. juni 2017 resterer der én opgave for PA Consulting Group. Omfanget af opgaven skønnes i perioden fra august til og med november
2017 at udgøre maksimalt 3 uger.

•

Medlem af VL 79, en netværksgruppe, der udspringer af Manaz´ toplederuddannelse ”Executive Leadership Programme”.

•

Medlem af netværket Connect Denmark indtil 1. august 2017.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Ingen.

Bilag
Ingen.

