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Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde
Torsdag den 6. december 2018, Kl. 17-21
Havneholmen, ML - Danmark
Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Monia Stoltz, Per Olsen, Peter Kare, Pia Cramer
Hansson, Stine Hesselund Hassing
Administrationen: Morten Boje, Jonas M. Cohen, Anette Hertz, Anders Rosendal (ref.)
Gæster: Jens Elmelund (punkt 3-5), Birthe Houlind (punkt 3-5), Michael Nielsen-Elgaard (punkt 35), Benny Lundgaard (punkt 4), Solvej Strømsted (punkt 6), Mikkel Warming (punkt 16)
Mødeleder: Iris Gausbo
Dirigent: Henrik Thorenfeldt
Afbud: Ulrik Falk-Sørensen
Formalia
1.

Referater

2.

Revisionsprotokol

Fast punkt – KAB
3.
./..
4.
./..
5.
./..
6.
./..
7.
8.
./..
9.
10.
./..
11.
./..
12.

Indstilling - Administrationsaftale med KAB (B)
Fortrolig
Indstilling - Integrationsaftale mellem 3B og KAB (B)
Fortrolig
Indstilling - Byggeforretningsføreraftaler (B)
Fortrolig
Indstilling - Budget 2019 og takster for 2019 (B)
Udvalgsstruktur efter 1. januar 2019 (D)
Indstilling - 3B’s politikker pr. 1. januar 2019 (B)
Indstilling - Nye afdelingshjemmesider (B)
Indstilling - Personaleretningslinjer for ansatte i 3B (decentrale) efter 1. januar 2019 (B)
Indstilling - Afslutning af lokalaftale-forhandlingerne (B)
Fortrolig
Indstilling - Justering i titler og organisering i driftsområderne (O)
Fortrolig

A-sager
13.
./..
14.
./..

Indstilling - Dispositionsfondens støtte til hjemfaldsudgifter
(B)
Indstilling - Lån og garantier givet af dispositionsfonden (B)
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15.
./..
16.
./.
17.
./..
18.
./.
19.
./..
20.
./.
21.
./..
22.
./..
23.

Indstilling - Prognose for 3B’s trækningsret (O)
Indstilling - Udvikling af boligområder og socialøkonomiske
tiltag (B)
Indstilling - Valby-ejendommene - Hjemfald (B)
Fortrolig
Indstilling - Valby-ejendommene - Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan (B)
Indstilling - Ejendomsudvikling (B)
Lukket punkt
Indstilling - Skovkvarteret - Godkendelse af byggeregnskab
og skema C (B)
Indstilling - Egelunden Erhverv (B)
Fortrolig
Indstilling - Egedalsvænge - Ordinært afdelingsmøde og
budget 2019 (B)
Indstilling - Remisevænget Øst - Trækningsret indgangspartier (B)

24.

Indstilling - Remisevænget Nord - Trækningsret indgangspartier (B)
25. Indstilling - Bærhaven - Realkreditlån til udskiftning af sikkerhedsdøre, indgangsdøre og dørtelefoner (B)
26. Indstilling - Folehaven - Trækningsretsmidler til midlertidig
grøn støj- og klimaskærm (B)
27. Indstilling - Ledelsesinformation 3. kvartal 2017 inkl. regn./. skabsprognose (O)
28. Den lukkede Facebook-gruppe (D)
B-sager
29.
./..
30.

Indstilling - Midlertidig forlængelse af udlejningsaftale med
Københavns Kommune (B)
Indstilling - Øresundsvej 51 - Afslutning af udviklingssag
(O)

Orienteringspunkter
31.

Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper

32.

BL

33.

Formand / direktion / øvrige

Afslutning
34. Eventuelt
35. Næste møde og evaluering af dette møde
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Budget 2019 og takster for 2019 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Forretningsudvalget den 29. november 2018
- 5. december 2018 / Morten Boje / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til Budget 2019 og takster for 2019.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at KAB i 2019 opkræver et administrationsbidrag på 3.106 kr.
inkl. moms pr. lejemålsenhed med undtagelse af AlmenBolig+-afdelinger, hvor KAB i 2019
opkræver et administrationsbidrag på 2.987 kr. pr. lejemålsenhed, samt at KAB opkræver
gebyrer for ekstraydelser i henhold til KAB’s takstkatalog for 2019.

2.

at budget 2019-22 for selskabet (Boligforeningen 3B) godkendes, jf. bilag 1, og at der opkræves et administrationsbidrag til selskabet på 540 kr. pr. lejemålsenhed i 2019.

3.

at selskabet (Boligforeningen 3B) opkræver et administrationsbidrag på 178 kr. pr. lejemålsenhed til at dække KAB’s takst for udarbejdelse af budget og regnskab for de enkelte
afdelinger.

4.

at det besluttes, om der skal opkræves yderligere 100 kr. pr. lejemålsenhed i administrationsbidrag til selskabet til at dække afdelingernes udgifter til juridisk bistand.

5.

at der i 2019 opkræves 160 kr. pr. lejemålsenhed til arbejdskapitalen.

6.

at budget 2019-22 for driftsbidraget godkendes, og at grundtaksten for driftsbidraget fastsættes til 800 kr. pr. lejemålsenhed, jf. bilag 2.

7.

at budget 2019-22 for aktivitetspuljen godkendes, og at taksten fastsættes til 30 kr. pr. lejemålsenhed, jf. bilag 3.

8.

at budget 2019-22 for kursuspuljen godkendes, og at taksten fastsættes til 60 kr. pr. lejemålsenhed, jf. bilag 4.

9.

at budget 2019-22 for indkøbsafdelingen godkendes, jf. bilag 5.

Problemstilling
Administrationen har udarbejdet endelige budgetter for 2019, inklusiv budget for overslagsårene
2020-22, for selskabet, driftsbidraget, aktivitetspuljen, kursuspuljen og indkøbsafdelingen.
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Budgetterne omfatter en række ændringer som følge af overgangen til KAB, der er beskrevet
nærmere nedenfor. Derudover er budgetposterne generelt afrundet med henblik på at skabe forenkling.

Løsning
KAB’s takster
KAB opkræver administrationsgebyr og takter i 2019 i henhold til KAB’s takstkatalog, der er godkendt på KAB’s repræsentantskab den 15. november 2018.
De væsentligste takster er administrationsbidraget, der for 3B’s vedkommende med stor pakke og
decentral driftsmodel udgør 3.106 kr. inkl. moms. For AlmenBolig+-afdelinger udgør administrationsbidraget dog 2.987 kr. inkl. moms.
Derudover opkræver KAB – ligesom 3B – gebyrer for en række ekstraydelser. 3B’s afdelinger vil i
2019 så vidt muligt modtage de samme ydelser, som de gjorde i 2018 i 3B, men til KAB’s takster. I
foråret 2019 vil der blive gennemført en dialog med de enkelte afdelinger om, hvilke ydelser afdelingerne skal modtage fra 2020 og frem.
Budget for selskabet
3B vil også fremover have ’sit eget’ budget, men det vil være mere begrænset end hidtil, da de
fleste administrationsopgaver varetages af KAB.
Forslag til 3B’s budget fremgår af tabellen nedenfor og af bilag 1:
Budgetpost

Budget 2019

Bestyrelsesvederlag

670.000 kr.

Møder mv.

890.000 kr.

Tilkøb af to konsulenter

1.750.000 kr.

Kontorholdsudgifter, ekskl.
assistance

1.675.000 kr.

Bemærkninger

Det omfatter bl.a. bestyrelses- og repræsentantskabsmøder,
studietur og uddannelse/kurser for organisationsbestyrelsen

Det omfatter bl.a. bankgebyrer (1 mio. kr.) og udgifter til 3Bbrevpapir, tryk af budgetfoldere, markedsføring, 3Bhjemmeside, forsikring og ekstern assistance (100.000 kr.)

Ekstern assistance

250.000 kr.

Særlige aktiviteter

300.000 kr.

Revision

700.000 kr.

Tilskud til afdelinger

650.000 kr.

Det omfatter rabatter til nogle erhvervslejemål/plejehjem og
eventuel refusion af afdelingers udgifter til administration af
ejerforeninger.

Kompensation og tab

250.000 kr.

Det omfatter afsat til kompensationer og tab i ansvarssager/øvrige sager (100.000 kr.) samt til administrative fejl i
afdelingerne ved fraflytning (150.000 kr.).

I alt
Udgift pr. lejemålsenhed

Det omfatter udviklingsprojekter (100.000 kr.) og tryk af beboerbladet og beretning (200.000 kr.)

7.035.000 kr.
540 kr.

Udgifterne fordelt på 13.044 lejemålsenheder
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Det foreslås på den baggrund, at 3B i 2019 opkræver 540 kr. pr. lejemålsenhed i ’eget administrationsbidrag.
I bilag 1 fremgår et detaljeret budget, herunder budget for overslagsårene 2020-22. Det fremgår
heraf, at det forventes, at administrationsbidraget kan bevares uændret i de kommende år.
Gebyr for budget og regnskab
KAB opkræver et gebyr (en grundtakst) for at udarbejde budget og regnskab for den enkelte afdeling. Taksten herfor udgør 21.287 kr. inkl. moms pr. afdeling og for selskabet. Der skal i 3B udarbejdes 109 budgetter/regnskaber. Den samlede udgift udgør således 2.321.000 kr.
Det foreslås, at denne samlede udgift fordeles blandt afdelingerne i henhold til lejemålsenheder, så
små afdelinger ikke får en uforholdsmæssig stor udgift. Taksten pr. lejemålsenhed vil så udgøre
178 kr., der opkræves sammen med selskabets eget bidrag.
Juridisk bistand
Organisationsbestyrelsen besluttede i december 2017 på baggrund af indstilling fra opgavegruppen om Fremtidens Ydelser, at man fra og med 2019 ville opkræve 100 kr. pr. lejemålsenhed som
en del af administrationsbidraget til at dække alle udgifter i afdelingerne til juridisk bistand (fx rådgivning, udsættelsessager, sager om ulovlig fremleje mv.). Det omfatter dog ikke juridisk bistand/sager, som afdelingsbestyrelserne igangsætter mod administrationens anbefaling.
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om man fortsat ønsker at ’hjemtage’ disse udgifter til
selskabet. I givet fald skal der afsættes midler hertil som en del af 3B’s eget administrationsbidrag,
og administrationsbidraget skal tilsvarende øges.
Afdelingerne budgetterer og afholder i gennemsnit udgifter på 100-150 kr. pr. lejemålsenhed til
juridisk bistand. Udgifterne hertil forventes at falde fra og med 2019, da nogle af disse udgifter vil
være omfattet af KAB’s administrationsbidrag. Det vurderes derfor tilstrækkeligt at opkræve 100 kr.
pr. lejemålsenhed hertil. Selskabet vil dog fremover også påtage sig budgetrisikoen herfor.
Det skal bemærkes, at udgifterne er meget ulige fordelt mellem afdelingerne, så nogle afdelinger
vil opleve en besparelse, mens andre vil opleve en fordyrelse.
Opkrævning til arbejdskapitalen
Organisationsbestyrelsen besluttede den 7. december 2017 at opkræve 160 kr. i bidrag til arbejdskapitalen.
Det foreslås, at der fortsat opkræves 160 kr. til arbejdskapitalen i 2019.
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Budget for driftsbidraget
I 2018 blev driftsbidraget ændret betydeligt som følge af Fremtidens Drift, og driftsbidraget blev
nedsat fra 1.116 kr. pr. lejemålsenhed til 850 kr. pr. lejemålsenhed.
I bilag 2 fremgår budget for 2019 samt overslagsårene 2020-22. Det foreslås at nedsætte driftsbidraget til 800 kr. pr. lejemålsenhed fra og med 2019.
I forhold til budgettet skal følgende bemærkes:


Rabatterne fastsættes som angivet i tabellen nedenfor. Det bemærkes, at rabatten for
driftsledere foreslås at udgå, da driftsledermodellen afløses af Fremtidens Drift, samt at
AlmenBolig+-afdelingerne udgår af driftschef-ordningen på grund af ny driftsmodel i KAB.



Det foreslås, at driftsbidraget også i 2019 dækker de to tidligere områdesekretærers løn.
Det blev i 2017 forudsat, at driftsbidraget kun skulle dække områdesekretærernes løn i
2018, men ved en fejl er deres løn ikke indarbejdet i afdelingernes budgetter for 2019. For
ikke at pålægge afdelingerne en udgift, der ikke budgetteret, foreslås det derfor, at udgiften
dækkes af driftsbidraget i 2019.



Det foreslås, at driftsbidraget fra og med 2019 betaler en husleje pr. driftschef, der fastsættes til 50.000 kr. pr. driftschef, som dækker alle kontorudgifter forbundet med at huse driftschefen. I 2019 betales en tilsvarende takst for de to tidligere områdesekretærer. For kontorpladserne i Tranehavegård og Poppelvænget betales dog 75.000 kr., da der her er tale
om, at en lejlighed er taget ud. For kontorerne i Tranehavegård og Hjulmagerstien 18 betales i 2018 og 2019 dog de faktiske udgifter. For alle øvrige kontorpladser betales ikke husleje i 2018.



Det foreslås, at driftsbidraget dækker udgifter til ombygning mv. i afdelingerne i forbindelse
med etablering af lokale arbejdspladser til driftscheferne som led i Fremtidens Drift.
Afdelingstype

Nuværende rabat

Rabat 2019

Gratis for over 700

Gratis for over 700

lejemålsenheder

lejemålsenheder

Samdrift med driftsleder

10 pct.

0 pct.

Ikke relevant

Særboliger (fx skæve boliger, botilbud)

25 pct.

25 pct.

Ca. 90

Plejehjem/plejeboliger

25 pct.

25 pct.

Ca. 490

AlmenBolig+

50 pct.

Udgår

Ikke relevant

Ekstern forretningsfører

50 pct.

50 pct.

Ca. 520

Erhverv/institution

50 pct.

50 pct.

Ca. 40

Serviceareal

50 pct.

50 pct.

Ca. 150

Store afdelinger

Antal enheder
Ca. 680
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Driftsbidraget har fra indførelsen i 2011 og frem til 2016 givet underskud, så underskudssaldoen
ved udgangen af 2016 udgjorde 3,7 mio. kr. Underskudssaldoen blev reduceret med 1,4 mio. kr. i
2017 og forventes yderligere reduceret i 2018 med 0,7 mio. kr., så den ved udgangen af 2018 udgør ca. 1,6 mio. kr.
Med en nedsat takst på 800 kr. pr. lejemålsenhed og ud fra ovenstående forudsætninger forventes
underskudssaldoen fjernet i løbet af 2022.
Budget for driftsbidraget fremgår af bilag 2.
Budget for aktivitetspuljen
Der er udarbejdet budget for aktivitetspuljen for 2019-22. Budgettet tager udgangspunkt i den nye
politik for aktivitetspuljen.
Der lægges op til at hæve opkrævningen til aktivitetspuljen fra 20 kr. til 30 kr./lejemålsenhed.
Der forventes et mindre underskud i alle de kommende år, men saldoen forventes fortsat at være
solid.
Budget for aktivitetspuljen fremgår af bilag 3.
Budget for kursuspuljen
Der er udarbejdet budget for kursuspuljen for 2019-22. Budgettet tager udgangspunkt i den nye
politik for kursuspuljen.
Der lægges op til, at opkrævningen til kursuspuljen justeres fra 70 kr. pr. lejemålsenhed til 60 kr.
pr. lejemålsenhed.
Der forventes et mindre underskud i alle de kommende år, men saldoen forventes fortsat at være
solid.
Budget for kursuspuljen fremgår af bilag 4.
Budget for indkøbsafdelingen
Der er udarbejdet budget og prognose for indkøbsafdelingen for perioden 2019-22.
3B’s indkøbsafdeling fortsætter efter 1/1 2018. Afdelingen vil i perioden 2019-22 modtage indtægter fra allerede indgåede indkøbsaftaler, hvoraf der også i perioden 2019-22 betales et fee.
Det er vanskeligt at udarbejde en præcis prognose for indtægterne i de kommende fire år, da det
blandt andet afhænger af, i hvilket omfang de nuværende aftaler forlænges.
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Det forventes, at indtægterne fra fee i perioden 2019-22 i vidt omfang vil modsvare den negative
egenkapital i indkøbsafdelingen, så afdelingen kan likvideres i 2023 uden betydelige tab for 3B.
KAB vil som en del af administrationsaftalen og uden særskilt betaling herfor medvirke til at opkræve fee’et og forlænge evt. allerede indgåede aftaler inden for mulige optioner.
Samlet udvikling i afdelingernes faste bidrag 2018-19
Som følge af overgangen til KAB sker der en række forskydninger i afdelingernes faste bidrag.
Udviklingen fremgår af tabellen nedenfor.

2018

2019

Alm. afdeling

AlmenBolig+

Alm. afdeling

AlmenBolig+

4.200

3.875

3.106

2.987

3B’s eget bidrag

0

0

539

539

Bidrag – budget/regnskab

0

0

178

178

Juridisk bidrag

0

0

(100)

(100)

Bidrag til arbejdskapitalen

160

160

160

160

Driftsbidrag

850

425

800

0

Aktivitetspulje

20

20

30

30

Kursuspulje

30

30

60

60

5.260

4.510

4.973

4.054

Administrationsbidrag

I alt

Derudover påvirkes afdelingerne af ændringer i variable takster, men dette vil være individuelt fra
afdeling til afdeling. Nogle ydelser er dyrere i KAB, og nogle er dyrere i 3B.
Udgifterne til forbrugsregnskaber forventes at stige med ca. 85 kr. i gennemsnit pr. lejemålsenhed.
Omvendt forventes udgifterne til juridisk bistand og it at falde.
Samlet set er det fortsat forventningen, at afdelingernes samlede administrationsudgifter, ekskl.
byggesager, falder med 200 kr. pr. lejemålsenhed i gennemsnit.
Ændringerne kan dog variere fra afdeling til afdeling, og der skal derfor gennemføres en analyse
for at afdække, om nogle afdelingerne oplever markante ændringer.
Byggesagshonoraret vil fra 2019 blive pålagt moms, og afdelingerne vil derfor kunne opleve stigninger i udgifterne hertil.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor.
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Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil ændringerne for 2019 blive meldt ud til
afdelingerne.

Bilag
1. Budget 2019-22 for selskabet (Boligforeningen 3B).
2. Budget 2019-22 for driftsbidraget.
3. Budget 2019-22 for aktivitetspuljen.
4. Budget 2019-22 for kursuspuljen.
5. Budget 2019-22 for indkøbsafdelingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Frem til organisationsbestyrelsesmødet opdateres sagen med budget for indkøbsafdelingen.
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2020

2021

2022

Bemærkninger

UDGIFTER
BESTYRELSESVEDERLAG

670.000

630.000

650.000

660.000 Inkl. forhøjelse godkendt af KK i 2019

MØDER MV.

900.000

900.000

900.000

900.000

Bestyrelsen:
Bestyrelsesmøder, udvalgsmøder mv.

100.000

100.000

100.000

100.000

Seminarer og studieture inkl. tabt arbejdsfortjeneste

300.000

300.000

300.000

300.000

Kurser, uddannelse, kongresser mv.

300.000

300.000

300.000

300.000

Repræsentation

10.000

10.000

10.000

10.000

Transport

40.000

40.000

40.000

40.000

150.000

150.000

150.000

150.000

FORRETNINGSFØRELSE

4.070.283

4.147.857

4.226.131

4.305.119

KAB - Grundbidrag regnskab og budget

2.298.996

2.341.570

2.384.144

2.426.718

21.287

21.287

21.287

21.287

KAB - Tilkøb konsulenter 2 årsværk

1.750.000

1.785.000

1.820.700

1.857.114

KONTORHOLDSUDGIFTER

1.825.000

1.825.000

1.825.000

1.825.000

Papir, kuverter, formularer mv.

130.000

130.000

130.000

130.000 Papir mv. med 3B-logo på

Kopiering og tryk, eksternt

100.000

100.000

100.000

100.000 Tryk af budgetfoldere til afdelinger i 2019

Annoncer, reklameartikler og markedsføring

150.000

150.000

150.000

1.050.000

1.050.000

1.050.000

40.000

40.000

40.000

Afdelingerne:
Repræsentantskab

KAB - Grundbidrag regnskab selskabet

Kontorhold:

Bankgebyrer og andre gebyrer
Småanskaffelser

150.000
1.050.000 Nets adviseret betaling og IK på papir
40.000 Inventar, mobiler, iPad mv. (bestyrelsen)

Telefoni, internet mv.

20.000

20.000

20.000

20.000 Fastnet, mobil og iPads, omstilling, internet (bestyrelsen)

Hjemmeside og in3B

25.000

25.000

25.000

25.000

Forsikring

60.000

60.000

60.000

60.000 Bestyrelse- og ansvarsforsikring, rejser og it-forsikring

Assistance - jura

150.000

150.000

150.000

150.000

Øvrig assistance

100.000

100.000

100.000

100.000

SÆRLIGE AKTIVITETER

300.000

300.000

300.000

300.000

Udviklingsprojekter, undersøgelser mv.

100.000

100.000

100.000

100.000

Nyhedsbreve, Beboerbladet, beretning mv.

200.000

200.000

200.000

200.000

Assistance:
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BUDGET FOR BOLIGFORENINGEN 3B - 2019-22
2019

2020

2021

Bemærkninger

2022

REVISION

700.000

700.000

700.000

700.000

TILSKUD TIL AFDELINGER

650.000

650.000

650.000

650.000

Rabatter på administrationshonorar

650.000

650.000

650.000

650.000

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

250.000

250.000

250.000

250.000

Kompensationer og tab

100.000

100.000

100.000

100.000

Kompensationer og tab, flyttesager

150.000

150.000

150.000

150.000

9.365.283

9.402.857

9.501.131

9.590.119

ADMINISTRATIONSBIDRAG

9.365.283

9.402.857

9.501.131

9.590.119

Grundbidrag KAB regnskab og budget, inkl. selskab

2.320.283

2.362.857

2.405.431

2.448.005

3B's eget administrationsbidrag

7.045.000

7.040.000

7.095.700

7.142.114 3B's egne udgifter

150.000

150.000

150.000

9.515.283

9.552.857

9.651.131

9.740.119

150.000

150.000

150.000

150.000

UDGIFTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)
INDTÆGTER

NETTORENTEINDTÆGT ARBEJDSKAPITALEN
INDTÆGTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)
SAMLET RESULTAT

150.000 Anslået

BIDRAG PR. LEJEMÅLSENHED
Antal lejemålsenheder

13.044

13.168

13.251

13.432

Administrationshonorar 3B

540

535

535

532

Grundbidrag KAB - regnskab og budget

178

179

182

182
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2019

2018
Udgifter:
Løn - driftschefer
Løn - sekretærer
Løn - To EST-elever
Øvrige personaleudgifter
Husleje
Øvrigt kontorhold
Uforudsete udgifter
Samlede udgifter brutto
Indtægter:
Antal lejemålsenheder
Takst
Indtægt før rabatter
Rabat - 700 lejemålsenheder
Rabat - driftsleder (10 pct.)
Rabat - særboliger (25 pct.)
Rabat - plejehjem/plejeboliger (25 pct.)
Rabat - AlmenBolig+ (50 pct.)
Rabat - ekstern forretningsførelse (50 pct.)
Rabat - erhverv/institutioner(50 pct.)
Rabat - servicearealer (50 pct.)
Samlet rabat
Tilskud til afdelinger med driftschef på kontor
Opkrævet
Betalt af selskabet
Samlede indtægter
Resultat (overføres til underskudsafvikling)
Afvikling af underskud:
Saldo primo
Saldo ultimo

2019

2020

2021

2022

6.597.000
871.000
0
244.000
253.000
1.627.000
0
9.592.000

6.763.000
882.000
440.000
256.000
216.000
374.000
750.000
9.681.000

6.879.000
0
467.000
222.000
0
324.000
100.000
7.992.000

7.017.000
0
476.000
226.000
0
331.000
100.000
8.150.000

7.157.000
0
486.000
231.000
0
337.000
100.000
8.311.000

13.044
850
11.087.060
578.510
182.580
18.488
92.098
126.735
219.725
15.300
48.450
1.281.885

12.922
800
10.337.520
544.480
0
17.400
97.080
0
206.800
14.400
60.000
940.160

13.005
800
10.403.920
544.480
0
17.400
86.680
0
206.800
14.400
45.600
915.360

13.186
800
10.548.720
544.480
0
17.400
86.680
0
206.800
14.400
45.600
915.360

13.387
800
10.709.520
544.480
0
17.400
86.680
0
206.800
14.400
45.600
915.360

0

425.000

500.000

500.000

500.000

9.805.175
0
9.805.175

8.972.360
0
8.972.360

8.988.560
0
8.988.560

9.133.360
0
9.133.360

9.294.160
0
9.294.160

213.175

-708.640

996.560

983.360

983.160

-2.347.681
-2.134.506

-2.134.506
-2.843.146

-2.843.146
-1.846.586

-1.846.586
-863.226

-863.226
119.934
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Aktivitetspuljen 2018 - 2022
Forventet
2018

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Opkrævning fra afdelinger - bidrag

20

30

30

30

30

Opkrævning i alt

254.688

391.308

395.043

397.533

402.963

Tilgang i alt

254.688

391.308

395.043

397.533

402.963

-30.000

-40.000

-30.000

-90.000

-70.000

Medfinansiering arrangementer

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Endagstur

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-75.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Sommerophold

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Øvrige udgifter

-10.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-215.000

-440.000

-430.000

-490.000

-470.000

39.688

-48.692

-34.957

-92.467

-67.037

770.288

809.976

761.284

726.327

633.860

Afgang:
Tilskud mv.:
Jubilæer
Folkemøde:

Arrangementer i afdelinger
Studieture for afdelingsbestyrelser

Afgang i alt
Resultat af til- og afgang

Aktivitetspuljens saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Saldo ultimo
Saldo pr. lejemålsenhed:

39.688

-48.692

-34.957

-92.467

-67.037

809.976

761.284

726.327

633.860

566.823

64

58

55

48

42
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Kursuspuljen 2018 - 2022
Forventet
2018

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Årets til- og afgang:

Tilgang:
Opkrævning fra afdelinger - bidrag

30

60

60

60

60

Opkrævning i alt

382.032

782.616

790.086

795.066

805.926

Tilgang i alt

382.032

782.616

790.086

795.066

805.926

Afgang:
Tilskud mv.:
Bestyrelsesuddannelse

-100.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

3B-konferencen

0

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

KAB-konferencen

0

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

Kredskonferencer

-73.600

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

Kurser mv.

-30.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Områdemøder

-100.000

0

0

0

0

Øvrige udgifter

-30.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-333.600

-845.000

-845.000

-845.000

-845.000

48.432

-62.384

-54.914

-49.934

-39.074

608.738

657.170

594.786

539.872

489.938

48.432

-62.384

-54.914

-49.934

-39.074

657.170

594.786

539.872

489.938

450.864

52

46

41

37

34

Afgang i alt
Resultat af til- og afgang

Kursuspuljens saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Saldo ultimo
Saldo pr. lejemålsenhed:

2022

2021

2020
Prognose

2019

2018

2017

2016
Realiseret

2015

Resultatopgørelse
Indtægter
Omsætning, estimeret

50.000

150.000

250.000

350.000

325.000

312.439

222.584

85.905

Indtægter i alt

50.000

150.000

250.000

350.000

325.000

312.439

222.584

85.905

Løn mv.

0

0

0

0

0

448.146

508.805

591.136

It-udgifter

0

0

0

0

22.000

21.813

21.812

22.287

Timer driftssupport

0

0

0

0

2.500

0

0

0

Ekstern rådgivning

0

0

0

0

0

0

0

0

Øvrige udgifter

0

0

0

0

2.000

750

0

1.000

Udgifter i alt

0

0

0

0

26.500

470.708

530.617

614.423

50.000

150.000

250.000

350.000

298.500

-158.269

-308.034

-528.518

Resultatkonto
Saldo primo
Årets resultat

-204.584
50.000

-354.584
150.000

-604.584
250.000

-954.584
350.000

-1.253.084
298.500

-1.094.815
-158.269

-786.781
-308.034

-258.263
-528.518

Saldo ultimo

-154.584

-204.584

-354.584

-604.584

-954.584

-1.253.084

-1.094.815

-786.781

Udgifter

Resultat
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Prognose Indkøb 2018-2022

Punkt 7: Udvalgsstruktur efter 1. januar 2019 (D)
Drøftes på mødet.

Nuværende udvalgsstruktur:
FU
Steffen Morild (formand)
Iris Gausbo
Flemming Løvenhardt
BU
Hans Jørgen Larsen (formand)
Dorte Skovgård
Peter Kare
Stine Hesselund Hassing
Jørgen Linde (ikke medlem af organisationsbestyrelsen)
DU
Henrik Thorenfeldt (formand)
Dorthe Pelle Nielsen
Per Olsen
Pia Cramer Hansson
Bjarne Lynge (ikke medlem af organisationsbestyrelsen)
David Friderichsen (ikke medlem af organisationsbestyrelsen)
DKU
Dorte Skovgård (formand)
Iris Gausbo
Monia Stoltz
Ulrik Falk-Sørensen
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Punkt 8: Indstilling - 3B’s politikker pr. 1. januar 2019 (B)

3B’s politikker pr. 1. januar 2019 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Forretningsudvalget den 23. november 2018
- 27. november 2018 / Jonas M. Cohen

I forbindelse med overdragelsen af administrationen af Boligforeningen 3B til KAB pr. 1. januar
2019 foreslås det, at der tages stilling til politikker i 3B vedtaget af organisationsbestyrelsen.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s politikker vedtaget af organisationsbestyrelsen videreføres pr. 1. januar 2019 som
beskrevet i bilag 1.

Problemstilling
Fra den 1. januar 2019 træder 3B ind i KAB-fællesskabet, og i den forbindelse foreslås det, at der
tages stilling til hvordan politikker vedtaget af organisationsbestyrelsen skal videreføres pr. 1. januar 2019.

Løsning
Administrationen har samlet et overblik over politikker vedtaget af organisationsbestyrelsen. Oversigten er fordelt på politikker, der foreslås at blive videreført efter 1. januar 2019, fordi politikkerne
stadig vurderes relevante, og på politikker som foreslås at bortfalde pr. 1. januar 2019. For politikker, der foreslås at bortfalde, er der tilføjet en kort begrundelse. Der kan fremadrettet arbejdes på
at opdatere og eventuelt samle nogle af de politikker, der videreføres efter 1. januar 2019.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen opdatere 3B’s politikker
som besluttet af organisationsbestyrelsen.

Bilag
1. Oplæg til politikker i 3B pr. 1. januar 2019.
2. Politik - Udførelse af ejendomsservice - 2013.

1
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3. KAB-3B Digitaliseringsstrategi - Digital ejendomsadministration frem mod 2022 - september
2017.
4. Forsikringspolitik - 2011.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

Forretningsudvalget bemærkede, at mange af politikkerne skal revideres når der besluttes en ny
strategi i 2020.

2
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Videreførelse af politikker i 3B vedtaget af organisationsbestyrelsen
Politikker der foreslås at fortsætte pr. 1. januar 2019
3B værner om trygheden i boligområderne
Aktivitetspuljepolitik
Anvendelse af 3B's egenkapital
Basis Byggeprogram
Energi og miljøpolitik
Forsyning med tv-signal, bredbånd og IP-telefoni mv.
Henlæggelsespolitik
Indkøbspolitik
Kommunikationspolitik
Kursuspolitik
Pressepolitik
Udførelse af ejendomsservice (vedlagt som bilag 2)
Vedligeholdelsesordning i nybyggede familieboliger

Dato
2016
2018
2018
2017
2009
2013
2011
2018
2010
2018
2016
2013
2014

Politikker der foreslås at bortfalde pr. 1. januar 2019
Administration af husordensager (behandling af klager)

Dato
2010

Begrundelse for bortfald
Dækkes af ’ 3B værner om
trygheden i boligområderne’

Boligsocial politik

2009

Digitaliseringspolitik

2013

KAB-3B Digitaliseringsstrategi (vedlagt som bilag 3)

2017

Håndteres administrativt under
KAB.

Forhøjelse af indskud

2012

Administrationen vil i stedet én
gang årligt efterregulere beløbene.

Forsikringspolitik (vedlagt som bilag 4)

2011

Der tages stilling til 3B’s behov
for dækning ved forhandling af
konkrete forsikringer.

Opkrævning af tilgodehavender hos nuværende og tidligere beboere (inkassopolitik)

2014

Dækkes af retningslinjer i
KAB.

Prokura

2018

Dækkes af retningslinjer i KAB
samt i beskrivelse i administrationsaftale med KAB.

Servicepolitik

2013

Dækkes af 3B – Sammen mod
2020 samt 3B’s værdier.

27. november 2018 / ANRO

Dækkes af 3B – Sammen mod
2020 samt boligsociale indsatser besluttet af organisationsbestyrelsen, herunder socialøkonomi.
Håndteres administrativt under
KAB.
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Politik om Boligforeningen 3Bs udførelse af ejendomsservice
Udgangspunktet er, at 3B selv udfører renholdelsesopgaverne i sine boligafdelinger. Det er blandt
andet ud fra en betragtning om, at det giver en bedre følelse af nærhed og tryghed for beboerne,
at det er 3B-medarbejdere, der færdes i afdelingerne, samt at det giver tryghed for medarbejderne.
Der kan dog være situationer, hvor outsourcing kan være et relevant alternativ. Det vil typisk skyldes
- geografiske forhold
- specielle opgaver (fx større grønne områder, høje træer)
- delelighed (hvis arbejdsopgaverne samlet set ikke går op med et helt antal medarbejdere, og
der ikke er andre afdelinger at dele med)
- øvrige lokale forhold
Hvad er outsourcing
Definitionen på outsourcing er, at en virksomhed køber andre leverandører til at levere ydelser,
som den tidligere selv har produceret. Det sker typisk for enten at spare penge eller for at få specialister til at løse en bestemt opgave.
Outsourcing er et følsomt emne. Både i forhold til relationen mellem administration og beboerdemokrati samt i relation til medarbejdere i 3B. Denne politik beskriver 3Bs overordnede retningslinjer om evt. outsourcing af ejendomsservice.
Medarbejdere
Generelt er outsourcing et følsomt emne i relation til medarbejderne og tillidsforholdet til ledelsen,
og en boligafdelings ønske om at outsource driften kan virke som en belastning af det psykiske
arbejdsmiljø for de involverede medarbejdere. En lokal diskussion eller beslutning om outsourcing
kan også hurtigt påvirke andre dele af organisationen.
Alt andet lige kan beslutninger om outsourcing betyde, at normeringen af antal medarbejdere skal
tilpasses. Derfor skal man være opmærksom på regler i fx overenskomster og tryghedsaftaler
samt lov om virksomhedsoverdragelse mv. Derudover er en del medarbejdere fordelt på flere afdelinger, hvilket der skal tages højde for i forbindelse med overvejelser om outsourcing. Opgaverne bør samtidig ses i et helårligt perspektiv. Fx er det de samme medarbejdere, der udfører grøn
vedligeholdelse om sommeren, som fungerer som sneberedskab om vinteren.
Øvrige generelle forhold
I alle tilfælde bør det alt andet lige gælde, at outsourcing-løsningen er økonomisk forsvarlig og
ikke medfører ekstra omkostninger for andre afdelinger (ved driftsfællesskaber mv.). Endvidere
må der selvfølgelig aldrig blive tale om, at outsourcing bliver brugt som et middel til at løse personlige uoverensstemmelser imellem driftsmedarbejdere og fx medlemmer af beboerdemokratiet.
Endelig er det obligatorisk, at 3B selv afgiver et kontrolbud på den udbudte opgave.
28. januar 2013
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Digitaliseringsstrategi
Digital ejendomsadministration frem mod 2022
1.0
November 2017
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KAB/3B

Digitaliseringsstrategi

1.0

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

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

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

Udviklingen stiller krav om, at medarbejderne bliver mere digitale. Medarbejderne skal fremover kunne håndtere, at arbejdsopgaver og henvendelser om arbejdsopgaver ikke kun sker
”på papir”, men ad mange kanaler.
I en nær fremtid – inden for denne strategis sigte på 2022 – skal medarbejderne således:
 Kende og bruge et begrænset antal dedikerede applikationer
 Tilgå opgaver digitalt fx via App på smartphone/tablet eller via PC
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Indrapportere digitalt via smartphone/tablet/PC
Forstå værdien af at vedligeholde data digitalt
Være klar til at bidrage til, at data og processer bliver digitaliseret
Kommunikere med beboere via App’s

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ny teknologi og nye digitale analyseredskaber, der vinder frem i disse år, gør det muligt, at
administrative processer i fremtiden kan understøttes endnu bedre, og i nogle tilfælde endda
løses fuldstændigt digitalt og automatisk.
I KAB og 3B er de administrative arbejdsgange primært manuelle. Eksempelvis blev der i 2016
i KAB brugt 3,3 mio. kr. og i 3B 0,6 mio. kr. på udsendelse af ventelistebeviser, boligtilbud,
huslejeopkrævninger, lejekontrakter, energiregnskaber m.m.
Digitale og mobile henvendelsesløsninger gør det muligt for beboerdemokrater, boligsøgende
og beboere i højere grad selv at fremfinde information, løse problemstillinger, planlægge besøg
af håndværkere mv. Mobile løsninger gør det endvidere muligt at have en direkte dialog med
den enkelte beboer, udveksle dokumenter og information mv. På den anden side medfører en
øget digitalisering en større forventning til service, tilgængelighed og kvalitet i opgaveløsningen.
Digitale henvendelser og kanalstrategi
KAB har en stor mængde henvendelser. Fx er der årligt i KAB 37.632 mails, 172.590 telefonopkald samt 20.249 personlige henvendelser til kontaktcenteret og i 3B er der 58.299 opkald
og 2.000 personlige henvendelser. For begge organisationer er der derudover en lang række
henvendelser, mails og opkald i de enkelte afdelinger, som ikke er opgjort i ovenstående overblik. Der er ligeledes mange kontaktpunkter både digitalt og fysisk (centralt og decentralt på
ejendomskontor mv.), og der er i dag ikke en systemunderstøttelse, der kan skabe overblik og
prioritering af opgaver eller over henvendelseshistorik.
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Initiativer vedr. henvendelser
For at realisere målsætningen om digitalisering af henvendelser gennemfører KAB og 3B følgende initiativer:
12.Kanalstrategi
En kortlægning af de samlede henvendelser, herunder hvor de enkelte henvendelsestyper typisk kommer ind, hvor lang tid de tager, hvor meget de koster, og herunder hvor
mange af disse der ikke er værdiskabende (dvs. at de ikke løser årsagen til henvendelsen – såkaldt failure demand). Herunder foretages en analyse af, hvordan hhv. eksisterende beboere og boligsøgende mest hensigtsmæssigt kan benytte forskellige kanaler
og kontaktpunkter. Der foretages systematiske undersøgelser af, om de enkelte løsninger understøtter de faktiske behov – også når behovene ændres over tid. Dette understøtter endvidere ønsket om at træffe beslutninger på baggrund af bedre data.
13.Fælles dokumenthåndterings-system (ESDH)
Ingen af organisationerne har i dag et dedikeret ESDH-system, og hhv. Unik og Kabas
benyttes som forvaltningsarkiv for dokumentation. De forretningsmæssige behov identificeres og beskrives, og i forlængelse heraf foretages en markedsafdækning, der belyser de forskellige leverandører på markedet, og herunder hvordan behovene understøttes bedst muligt.
14.CRM-system
Hverken KAB eller 3B har i dag et CRM-system til at holde styr på, hvem der henvender
sig og hvad historikken er. Der skal gennemføres en analyse, der afdækker de faktiske
behov, og i hvor høj grad at Unik løser opgaven. Analysen skal ligge til grund for en efterfølgende anskaffelse af supplerende systemunderstøttelse.
Gevinster ved digitalisering af henvendelser og kanalstrategi
Den primære gevinst vil være, at beboerne og boligsøgende vil opleve en bedre service og
hurtigere svar på deres henvendelser. I tillæg hertil vil der være en vis administrativ besparelse.
Digitalisering af processer
KAB’s og 3B’s administrative processer understøttes i varierende omfang af systemer, særligt
Unik. Der er behov for, at arbejdsgange og processer kan dokumenteres, standardiseres og
systemunderstøttes. Der kan søges inspiration fra fsb, hvor 312 forretningsgange er dokumenteret ift. roller, der automatisk opdateres ved tilpasning og ændring af arbejdsgange og processer. Unik guides kan løse dele af denne opgave særligt inden for de store administrative
processer - dog ikke på driftsniveau. Dette skal håndteres, så der sker en bedre samlet styring
af forretningsprocesser.
Der er et stort antal processer, som følger et fast årshjul, og som er inden for kategorierne
økonomi, opnotering, udlejning (fysisk fremsendelse af breve og underskrifter) og huslejeadministration, og de er kun i begrænset omfang standardiseret. Det er vurderingen, at udarbejdelse og sammenstilling af information og mødemateriale til beboerdemokrater, samt håndtering af økonomi og bogføringshåndtering af de enkelte afdelingers økonomi består af en række
”trivielle” opgaver, som samtidig har en stor samlet volumen. Nye teknologier såsom Robotic
Process Automation og Machine Learning kan understøtte og effektivisere en række af de ad-
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ministrative processer. Den konkrete målsætning er, at de fem vigtigste administrative processer er blevet digitaliseret og automatiseret senest i 2019.
Initiativer vedr. digitalisering af processer
For at realisere målsætningen om digitalisering af processer gennemfører KAB og 3B følgende
initiativer:
15. Pilot

Gennemførelse og afprøvning af 1-2 POC (Proof of Concept) for at afdække, om løsningerne inden for robotics/automatisering (RPV) eller Machine Learning mest hensigtsmæssigt kan automatisere processerne.
16.Evaluering
Derefter evaluerer KAB og 3B POC’en med henblik på at iværksætte en gennemgribende automatisering af processer.

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

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

Bilag 1: Handleplan
Digitaliseringsstrategien konkretiseres i en handleplan. Den består af en række tiltag, der understøtter implementeringen og opnåelsen af visionerne i digitaliseringsstrategien. Handleplanen indeholder følgende:
- Kobling af de enkelte initiativer til de strategiske indsatsområder
- Kort beskrivelse af initiativet
- Vurdering af investering
- Vurdering af gevinster
- Vurdering af tidshorisont for implementering
- Vurdering af overordnet risici
- Afhængighed til andre initiativer
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Bilag 2: Samarbejdsbeskrivelse
Dette bilag beskriver spillereglerne for samarbejdet mellem KAB og 3B om digitalisering og it.
1.

KAB og 3B etablerer et digitaliseringsråd bestående af beboerdemokrater og direktioner. Sekretariatet i KAB sekretariatsbetjener digitaliseringsrådet. Rådet mødes to gange årligt - én gang som led i budgetprocessen og én gang som opfølgning på projekterne.

2.

Der etableres en porteføljestyringsgruppe eller tilsvarende governance board med deltagelse af repræsentanter for direktion, øvrig ledelse samt it/digitalisering i de to organisationer. Porteføljestyringsgruppen prioriterer udviklingspuljen, jf. punkt 3, og udpeger herunder en projektleder for hvert projekt. Porteføljestyringsgruppen mødes efter behov, dog mindst fire gange årligt. Porteføljestyringsgruppen er styregruppe for
alle digitaliseringsprojekter. Sekretariatet i KAB sekretariatsbetjener porteføljestyringsgruppen.

3.

KAB og 3B afsætter hvert år som en del af den almindelige budgetproces en pulje til
udvikling (it- og digitaliseringsprojekter). Puljernes relative størrelse afspejler fordelingsnøglen, jf. punkt 4. I hver organisation er der – evt. sammen med drøftelsen af
det øvrige budget – en indholdsmæssig drøftelse af, hvad puljen skal bruges til.

4.

Der aftales en objektiv fordelingsnøgle baseret på antal brugere i de to organisationer.

5.

Alle it-driftsudgifter fordeles – når sammenlægning af it-driften har fundet sted – efter
den objektive fordelingsnøgle.

6.

Alle it-services er i udgangspunktet omfattet af den fælles it-drift. Hvis en it-service ikke skal være omfattet af den fælles it-drift, skal dette aftales eksplicit. KAB og 3B udarbejder en fælles liste (en baseline) for, hvilke services der betragtes som fælles services, inden overgangen til fælles it-drift.

7.

Afledt drift af fælles projekter, jf. punkt 1 og 2, indgår automatisk som fælles it-services og afregnes efter fordelingsnøglen.

8.

Medarbejderes tid på fælles projekter afregnes ikke, med mindre der ændres mærkbart på opgavefordelingen mellem de to organisationer (svarende til det ”DUT-princip”, der gælder for ændret opgavefordeling mellem staten og regioner/kommunerne).
I givet fald beskrives det i projektbeskrivelsen og i business casen, jf. punkt 9, og aftales samtidig med, at et projekt iværksættes.

9.

KAB og 3B vedtager en fælles projektmodel. Modellen omfatter en fælles projektbeskrivelse, som alle beskrivelser af digitaliseringsinitiativer følger, samt en fælles business case, der anvendes til at beskrive investeringer, omkostninger, gevinster, risici
og afhængigheder ved alle projekter.
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Nye afdelingshjemmesider (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Demokrati- og Kommunikationsudvalget den 22. november 2018
- 30. november 2018 / Anette Hertz / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om 3B’s afdelinger fremover skal tilbydes afdelingshjemmesider i KAB’s løsning.

Beslutningspunkt
Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at alle 3B’s boligafdelinger fremover tilbydes en hjemmeside i Dynamic Web på lige vilkår
med andre boligafdelinger i KAB-fællesskabet, jf. løsningsmodel 1.
Denne løsning medfører en opstartsudgift pr. boligafdeling med aktive sider på op til 14.250
kr. pr. afdeling, som finansieres delvist af 3B’s arbejdskapital og delvist af afdelingerne selv,
samt en årlig udgift pr. afdeling på 2.313 kr., som finansieres af afdelingen selv.

Problemstilling
Afdelingshjemmesiderne er i dag lavet i samme system og med stort set samme struktur, design
og udfordringer som 3b.dk.
I forbindelse med administrationsaftalen med KAB og med at 3b.dk bliver erstattet af en helt ny
hjemmeside i et nyt system, lukker vores nuværende system til afdelingshjemmesider ned i løbet
af det første halve år af 2019. Derfor skal 3B finde ud af, hvilken løsning afdelingerne fremover
skal tilbydes.
Der er i alt ca. 14 aktive 3B-hjemmesider i dag (foruden de afdelinger, der selv har købt og oprettet
hjemmesider uden for 3B). Derudover er der en del sider, der ikke bliver hverken brugt eller opdateret.
Administrationen får ofte forespørgsler til kurser og lignende i forhold til afdelingshjemmesider, så
flere boligafdelinger har et ønske om i nær fremtid at få oprettet en hjemmeside.

Løsning
På baggrund af problemstillingen skal der tages stilling til, hvilken hjemmesideløsning 3B’s boligafdelinger fremover skal tilbydes.
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Administrationen har udarbejdet to forskellige løsningsforslag. Den ene kobler sig direkte på KAB’s
kørende løsning, mens den anden er en løsning hos Logic Media, som 3B også har fx iSyn og iOpgave hos i dag. Demokrati- og Kommunikationsudvalget anbefaler løsning 1.
Løsning 1 – KAB’s løsning i Dynamic Web
Denne løsning er KAB’s eksisterende løsning for afdelingshjemmesider. Hjemmesiderne oprettes
og tilpasses af webteamet ud fra en skabelon, og derudfra kan lokale webredaktører redigere indhold. Løsningen er supporteret i KAB og er hurtig at sætte i drift og at overføre de eksisterende
sider til.
Løsningen er bygget op i Dynamic Web, som er samme platform som kab-bolig.dk og det kommende 3b.dk. Systemet er enkelt og nemt at arbejde i for redaktørerne.
KAB er i gang med at udvide løsningen, så afdelingerne får vist fx gældende husorden – hvilket
KAB står for at ajourføre. Derudover er KAB i gang med at undersøge mulighederne for at indarbejde et system til booking af beboerlokale på afdelingshjemmesiderne.
Fordele ved denne løsning:
-

Systemet og proceduren eksisterer allerede, så 3B vil kunne koble sig direkte på KAB’s
måde at tilbyde afdelingshjemmesider på og dermed få etableret siderne hurtigt.

-

KAB’s løsning tilbyder automatisk visning af dokumenter, mulighed for at booke beboerlokale og log-in-side til beboere.

-

KAB tilbyder alle webredaktører at deltage i workshop én gang i kvartalet, hvor der besvares spørgsmål og ydes support – disse workshops er en del af abonnementet.

-

Det kræver ikke oplæring af 3B’s medarbejdere, fordi det ligger i KAB-regi.

-

Systemet er meget simpelt og derfor nemt at bruge.

-

Der er lave /næsten ikke-eksisterende opstartsomkostninger for 3B, ud over opgaven med
at flytte alt eksisterende indhold (se afsnit Økonomi).

-

Som en særlig ordning gives en reduceret pris til de 14 afdelingssider, der per dags dato
har været aktive inden for det seneste år (se afsnit Økonomi). Øvrige boligafdelinger kan
købe en hjemmeside ud fra KAB’s gældende prisstruktur til hhv. 9.500 (ekskl. oplæring og
support) kr. eller 14.250 (inkl. 6 timers oplæring og support).

-

KAB står for udviklingen af løsningen, hvilket kommer 3B til gode i form af ny funktionalitet
og lignende.

Ulemper ved denne løsning:
- Systemet er ikke integreret med Unik
Se eksempel: http://www.frederiksborg-bolig.dk/
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Løsning 2 – Logic Medias løsning
Som alternativ til Demokrati- og Kommunikationsudvalgets løsning 1 er en model hvor siderne er
udviklet af og hostes hos Logic Media, som har udviklet fx iSyn og iOpgave, som 3B også gør brug
af. I dag har 3B dokumentsider, som er udviklet af Logic Media, der viser vedligeholdelsesreglementer, husordener og grønne regnskaber (se fx http://1011.3b.dk/dokumenter). Disse sider kan
udvides til at være afdelingshjemmesider.
Hjemmesiderne bygges op ud fra en standardskabelon, som lokale redaktører kan fylde indhold
på, ligesom ved løsning 1.
Fordele ved denne løsning:

-

Der kan laves særlige sider kun for beboere, hvor disse kan logge ind via deres login til Mit
3B.

-

Systemet er direkte integreret med Unik og viser automatisk indhold herfra, fx husorden,
vedligeholdelsesreglement, referater m.v.

Ulemper ved denne løsning:
-

Løsningen stiller krav til, at der gennemføres et projekt i starten af 2019, hvor skabelonerne
designes og gøres klar, og herefter oplæring af webteam for at kunne supportere – først
herefter kan 3B’s afdelinger tilbydes en hjemmeside.

-

Løsningen kræver et større internt ressourcetræk indledningsvist end løsning 1, da den ikke eksisterer i dag og derfor indebærer udgifter til oplæring samt udgifter til support ligesom
den, der allerede eksisterer i KAB.

-

Efter juni 2019, hvor KAB’s og 3B’s Unik-platforme integreres, bliver det en udfordring/øget
omkostning at understøtte løsningen i KAB. Det giver øgede udgifter til den løbende udvikling og vedligehold, fordi der så er to forskellige afdelingshjemmesideløsninger, KAB’s it-afdeling skal understøtte.

-

Udvikling i KAB’s system smitter ikke af på 3B’s system. Denne løsning kræver særskilt udvikling.

-

Ingen inkluderet løbende oplæring. Dette skal i så fald tillægges prisen angivet i afsnittet
’Økonomi’

Se testhjemmeside som eksempel på løsning: http://solsikkedalen.dk/
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Økonomi
Løsning 1 – KAB’s løsning i Dynamic Web
Estimeret økonomi for opstart – to mulige løsninger for afdelingerne (inkl. moms)
Ingen opstartsudgifter samlet for 3B.
Særlig 3B-pris for de 14 afdelinger, der per dags dato
har en hjemmeside, der har været aktivt ajourført inden
for det seneste år. Inklusive 3 timers oplæring og support.
Resterende boligafdelinger:
Basispakke (kun skabelon og ingen oplæring/support)
pr. afdeling (betales som udgangspunkt af afdelingen
selv)
eller
Startpakke (Skabelon og 6 timer til support og oplæring af afdelingsbestyrelsen/webredaktør)
Estimeret økonomi pr. afdeling – løbende abonnementsudgifter (inkl. moms)
Afdelingshjemmesider abonnement – inklusive hosting

9.500 kr.

9.500 kr.

14.250 kr.

Årlige udgifter
pr. afdeling
2.313 kr.

Derudover kan klippekort til support tilkøbes for 9.000 kr. med 10 timers support. Ellers er timeprisen for support 950 kr.
Demokrati- og Kommunikationsudvalget anbefaler en delefinansiering af opstartsudgiften på op til
14.250 kr. pr. afdeling. Hvis løsningsmodel 1 vælges skal der derfor tages stilling til, hvilken af følgende finansieringsmodeller, der ønskes:
1. Halvdelen af opstartsudgifterne betales af 3B via arbejdskapitalen og den anden halvdel
betales af afdelingen selv.
2. 3B betaler en tredjedel af opstartsudgifterne via arbejdskapitalen og afdelingen betaler to
tredjedele selv.
3. 3B betaler via arbejdskapitalen hele opstartsudgiften for de afdelinger, der ønsker en ny afdelingshjemmeside.

Ved en finansieringsmodel hvor 3B betaler hele opstartsudgiften vil udgiften være 133.000 kr., hvis
alle 14 afdelinger med aktive hjemmesider overgår til hjemmesideløsningen i Dynamic Web.
4
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3B har på nuværende tidspunkt modtaget tilkendegivelse fra 5-6 afdelinger, som gerne vil have
oprettet en afdelingshjemmeside, som ikke har en i forvejen. Hvis man lægger disse afdelinger
oveni vil 3B’s udgift være ca. 218.500 kr., hvis 3B finansierer hele opstartsudgiften for alle 20 afdelinger.
Løsning 2 – Logic Media
Estimeret økonomi for opstart – samlet for alle
3B’s boligafdelinger (inkl. moms)
Afdelingshjemmesider – indkøb af system
Opsætning af 3B-skabelon + design og opsætning af
sider

50.000 kr.
50.000 kr.

Lokaleudlejning - tilkøbsmodul
To undervisningsdage, så administrationen kan holde
kurser for afdelingsbestyrelserne og kan supportere
Samlede opstartsomkostninger for 3B
Estimeret økonomi pr. afdeling – løbende abonnementsudgifter (inkl. moms)
Afdelingshjemmesider hovedabonnement – inklusive
hosting
Programservice pr. afdeling
Lokaleudlejning – tilkøbsabonnement (25. kr. pr. afdeling pr. måned)
Samlet økonomi pr. afdeling pr. år

50.000
kr.
20.000 kr.
170.000 kr.
Årlige udgifter
pr. afdeling
140 kr.
1.100 kr.
300
kr.
Ca. 1.600 kr.

Derudover koster teknisk assistance 1.375 kr. i timen hos Logic Media.
Prisen for support hos KAB for afdelingsbestyrelserne bestemmes af gældende ydelsesstruktur og
er ikke inkluderet.
I opstartsfasen vil der derudover skulle påregnes internt ressourcetræk på ca. 37 timer i forbindelse med udvikling af skabeloner og struktur.
Flytning af eksisterende indhold
For begge løsningers vedkommende gælder det, at administrationen tilbyder at hjælpe afdelingerne med at flytte ønsket indhold over på de nye sider – det er 15 afdelingshjemmesider af ca. 2 timers varighed, hvilket sammenlagt giver ca. 30 timer. Dette forudsætter, at afdelingen selv har
ryddet op i indholdet og besluttet, hvad der skal med, inden flytningen.
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Videre proces
Hvis indstillingen godkendes, vil administrationen efterfølgende gå videre med den valgte løsning.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / DKU
Demokrati- og Kommunikationsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Udvalget anbefalede løsningsmodel 1.
Demokrati- og Kommunikationsudvalget tilføjede, at Dynamic Web er afprøvet af KAB, og de har
derfor allerede gjort sig mange erfaringer med systemet, som 3B kan trække på – bl.a. ift. hvordan
GDPR håndteres i systemet.
Dog bemærkede udvalget, at der kan være afdelinger – måske især de små – som kan få svært
ved at betale opstartsudgifterne på op til 14.250 kr. pr. afdeling.
Derfor anbefaler udvalget, at foreningen betaler hele eller en del af udgiften. Organisations-bestyrelsen skal tage stilling til, hvilken finansieringsmodel der ønskes. Mulige finansieringsmodeller er
beskrevet under afsnittet ’Økonomi’.
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Punkt 10: Indstilling - Personaleretningslinjer for ansatte i 3B (decentrale) efter 1.
januar 2019 (B)

Personaleretningslinjer for ansatte i 3B (decentrale) efter 1. januar 2019 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Forretningsudvalget den 29. november 2018
- 30. november 2018 / Claus Durck Hovej

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til personaleretningslinjer for ansatte i 3B (decentrale)
efter 1. januar 2019.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at KAB’s personaleretningslinjer for ansatte i 3B (decentrale) efter 1. januar 2019 tages til
efterretning, jf. bilag 2-4.

2.

at forslag til seks supplerende personaleretningslinjer for ansatte i 3B (decentrale) efter 1.
januar 2019 godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling
3B’s repræsentantskab besluttede den 3. maj 2018, at 3B skal indgå en administrationsaftale med
KAB gældende fra 1. januar 2019. I den forbindelse skal personaleretningslinjer for ansatte i 3B
(decentrale) efter 1. januar 2019 justeres.

Løsning
KAB har en række personaleretningslinjer, som medarbejderne i alle administrerede selskaber er
omfattet af. Disse standardretningslinjer, ”Personaleforhold for decentralt ansatte”, vedrører:


Politik vedrørende alkohol og andre adfærdspåvirkende stoffer



Barsel/orlov i forbindelse med fødsel



It-politik for ansatte i KAB og ansatte i KAB-administrerede boligorganisationer



Medarbejderudviklingssamtale



Politik om fravær i forbindelse med medarbejderes sygdom



Retningslinjer for afholdelse og deltagelse i faglige arrangementer (ordinære generalforsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger samt temamøder)



Rygepolitik for alle ansatte i boligorganisationer i KAB-fællesskabet



Skærmbriller
1
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Trusler og vold



Politik vedrørende trusler og vold mod ansatte i KAB og ansatte i KAB-administrerede boligorganisationer



Krisehjælp



Ulykkesforsikring



Ledelsespolitik for KAB-fællesskabet



Livsbalancepolitik for KAB og de KAB administrerede boligorganisationer



Retningslinjer vedr. behandling af persondata



Trivselspolitik

Disse retningslinjer dækker i overvejende grad temaerne i 3B’s hidtidige personalehåndbog.
Udover KAB’s personaleretningslinjer kan den enkelte boligorganisations bestyrelse vedtage supplerende politikker og retningslinjer, der gælder specifikt for medarbejderne i boligorganisationen.
De supplerende politikker og retningslinjer, som den enkelte boligorganisations bestyrelse vedtager, vedligeholdes og administreres af boligforeningens kundecenter i KAB.
Det foreslås, at KAB’s generelle personaleretningslinjer suppleres af yderligere seks politikker og
retningslinjer for ansatte i 3B (decentrale) efter 1. januar 2019:


Retningslinje om kildevand i driften



Retningslinje om pauser i driften



Gavepolitik



Retningslinje om forplejning



Retningslinje om mærkedage



Uddannelsespolitik

KAB’s generelle personaleretningslinjer og de seks foreslåede supplerende politikker og retningslinjer er drøftet med medarbejderrepræsentanterne i 3B’s Virksomhedsnævn.
Medarbejderrepræsentanterne bemærker følgende hertil:
Medarbejderrepræsentanterne anbefaler, at maksimum på 5.000 kr. ved jubilæumsarrangementer
fjernes, så der alene er et maksimumbeløb på 300 kr. pr. person, idet maksimum på 5.000 kr. vil
stille store områder, fx samdriftsområder, forholdsmæssigt ringere.
Medarbejderrepræsentanterne mener, at den foreslåede gavepolitik er for restriktiv og har ønsket
yderligere dialog herom.
2
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De seks foreslåede supplerende retningslinjer er vedlagt som bilag 1.
KAB’s retningslinjer vedrørende persondata er vedlagt som bilag 2 og KAB’s retningslinjer vedrørende trivsel er vedlagt som bilag 3. De øvrige KAB-retningslinjer er samlet vedlagt som bilag 4.

Økonomi
KAB’s personaleretningslinjer forventes at være nogenlunde omkostningsneutrale, da de langt
henad vejen svarer til retningslinjer eller praksis i 3B.
De foreslåede supplerende politikker og retningslinjer forventes ligeledes at være omkostningsneutrale, idet retningslinjerne om kildevand og pauser i driften er videreførelse af vilkår, der i dag
findes i 3B’s lokalaftaler, der kapitaliseres pr. 31. december 2018, ligesom de øvrige forhold i vid
udstrækning svarer til gældende praksis i 3B.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil de nye personaleretningslinjer for ansatte i 3B (decentrale) efter 1. januar 2019 træde i kraft den 1. januar 2019.
De nye personaleretningslinjer vil blive kommunikeret til medarbejderne, dels ved opslag på in3B,
dels ved udsendelse til ejendomskontorerne, så ejendomskontorerne kan printe og gøre dem tilgængelige i spisestuer og pauserum. Endelig medsendes de samlede (KAB’s politikker og retningslinjer samt 3B’s egne personaleretningslinjer) med de nye ansættelsesbeviser, som udsendes
til samtlige medarbejdere i Boligforeningen 3B primo 2019.

Bilag
1.
2.
3.
4.

Personaleretningslinjer for ansatte i 3B (decentrale) efter 1. januar 2019.
KAB - Introduktion til beskyttelse af persondata.
KAB - Trivselspolitik.
KAB - Øvrige politikker til decentralt ansatte.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Personaleretningslinjer for ansatte i 3B (decentrale) efter 1. januar 2019 (Bilag)
Nedenfor findes følgende bilag:
-

Retningslinje om kildevand i driften
Retningslinje om pauser i driften
Gavepolitik
Retningslinje om forplejning
Retningslinje om mærkedage
Uddannelsespolitik

X. Retningslinje om kildevand i driften (UDKAST)
Formål
Formålet med retningslinjen er at støtte driftens medarbejdere i af få tilstrækkeligt med væske i
løbet af arbejdsdagen.

Retningslinjer
Boligforeningen 3B indkøber kildevand, så medarbejderne kan drikke 2 flasker om dagen.
Flaskepant for flasker købt på Boligforeningen 3B’s regning er 3B’s ejendom. Flasker må ikke fjernes fra arbejdspladsen, med mindre det sker ved samlet pantindløsning på 3B’s vegne.
Ordningen må ikke misbruges.

Revision af retningslinjen
Denne retningslinje revideres tidligst i marts 2020.

Udarbejdet: HR i november 2018
Ansvarlig:
Kundecenter 3B
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X. Retningslinje om pauser i driften (UDKAST)
Formål
Formålet med retningslinjen er at skabe klarhed om rammerne for afholdelse af pauser i arbejdstiden og Boligforeningen 3B’s holdning og indstilling hertil.

Retningslinjer
Hensigten med at holde pauser er kortvarigt at komme væk fra sit arbejde, få fysisk og mental hvile
samt mad og drikke. Pauser er også medvirkende til, at man som medarbejder kan bevare koncentrationen og overblikket over sine opgaver.
Medarbejderne i driften kan holde op til 20 minutters pause hver dag. Driftsområderne kan selv
fastlægge, om pausen skal placeres som 2 gange 10 minutter eller én pause af 20 minutters varighed.
Pausen må ikke bruges til at forkorte arbejdsdagen – hverken morgen eller eftermiddag.
Pausestrukturen i driftsområdet skal aftales med driftsledelsen.
Omklædning skal foregå inden arbejdstids begyndelse og efter arbejdstids ophør, dog ikke, hvis
det, af f.eks. hygiejneårsager, er nødvendigt at omklæde i løbet af arbejdsdagen.
Det er ikke tilladt at gå private ærinder i arbejdstiden, hvilket der kan i den selvbetalte frokostpause.
Alle medarbejdere skal respektere retningslinjen og må kun holde pauser inden for de givne rammer.

Revision af retningslinjen
Denne retningslinje revideres tidligst i marts 2020.

Udarbejdet: HR i november 2018
Ansvarlig:
Kundecenter 3B
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X. Gavepolitik (UDKAST)
Formål:
3B’s retningslinjer for at modtage gaver gælder for alle ansatte. Reglerne er til for at forebygge, at
der kan rejses tvivl om medarbejderens habilitet og dermed også for at beskytte den ansatte.
Når leverandører, samarbejdspartnere, beboere og afdelingsbestyrelser giver gaver til medarbejdere, sker det i kraft af, at medarbejderen er ansat 3B. Det er vigtigt for 3B at være uafhængig, og
der må aldrig kunne opstå tvivl om, at medarbejdernes adfærd tjener beboernes og 3B’s interesser.

Hvad er gaver?
Gaver skal her forstås bredt og dækker håndgribelige ting som f.eks. chokolade, bøger og vingaver. Tilbud om rabatter på varekøb, gratis adgang til koncerter eller fodboldkampe, rejser og forplejning er også omfattet af begrebet.

Retningslinje for modtagelse af gaver
Generelt gælder, at man som medarbejder skal være tilbageholdende med at modtage gaver i
relation til sit arbejde. Får du som medarbejder en gave fra en leverandør eller en beboer, kan det
påvirke din neutralitet, når du skal indgå aftaler eller træffe beslutninger, der påvirker beboeren.
Medarbejdere i 3B må derfor ikke modtage gaver, rabatter, fordelagtige aftalevilkår eller tjenesteydelser, der kan påvirke eller betvivle deres saglighed, uafhængighed, arbejde eller dømmekraft.
Får du en gave, skal du derfor sende den retur. Det gælder også, hvis den er sendt til din private
adresse.
Der er dog fire undtagelser:
1. En bagatelgrænse så du kan beholde muleposer, kuglepenne og lignende.
2. Sædvanlige lejlighedsgaver ved arrangementer af personlig karakter, f.eks. jubilæum eller
afsked.
3. Mindre taknemmelighedsgaver fra eksempelvis afdelingsbestyrelser og beboere, hvor det
virker uhøfligt at returnere gaven.
4. Mindre værtsgaver ved arbejdsmæssigt besøg fra udlandet eller tilsvarende gaver fra værtslandet i forbindelse med arbejdsmæssigt besøg i udlandet.
Du må også gerne beholde f.eks. et par flasker vin, hvis du får dem som honorar for et oplæg eller
foredrag, du holder i kraft af din ansættelse og særlige viden.
(fortsættes)
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Deltagelse i arrangementer mv.
3B’s medarbejdere må som udgangspunkt ikke deltage ved arrangementer, frokoster, middage,
udflugter eller lignende, der er finansieret af 3B’s håndværkere, leverandører eller samarbejdspartnere.
Deltagelse kan dog ske, hvis der er et fagligt formål, og goderne ved at deltage er beskedne og
opvejes af det faglige udbytte. Deltagelse kan også ske, hvis det tjener et repræsentativt formål,
hvor 3B’s interesser kan være at knytte eller bevare forbindelser.
Er du i tvivl, skal du tale med din nærmeste leder, der så vurderer, om det er i orden, du deltager.

Hvis du modtager en gave
Modtager du en gave, skal du returnere den sammen med et brev, hvor du takker for betænksomheden, men gør opmærksom på, at du som medarbejder i 3B ikke modtager gaver.
Har din leverandør f.eks. tradition for at give noget i forbindelse med julen, er det også en god idé
på forhånd at gøre opmærksom på 3B’s retningslinje for gaver.

Udarbejdet: HR i november 2018
Ansvarlig:
Kundecenter 3B
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X. Retningslinje om forplejning (UDKAST)
Formål:
Denne retningslinje for forplejning i 3B skal ensarte forplejningsniveauet i boligforeningen 3B.

Retningslinjer
Ved aftenmøder eller varslet overarbejde kan du efter godkendelse af din chef købe aftensmad på
3B’s regning. Godkendelse kan ske for enkelte møder, for en møderække eller for en periode.
Udgifterne hertil skal være på et rimeligt niveau, f.eks. en sandwich og ikke-alkoholisk drikkevare,
der samlet ikke overstiger kr. 100,-. Du kan kun købe mad, hvis du skal arbejde efterfølgende.

Udarbejdet: HR i november 2018
Ansvarlig:
Kundecenter 3B
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X. Retningslinje om mærkedage (UDKAST)
Formål
Denne retningslinje beskriver gaver fra 3B i forbindelse med jubilæer/runde fødselsdage mv.

Retningslinjer
I Boligforeningen 3B er det alene arbejdsrelaterede mærkedage, der markeres.
I forbindelse med jubilæer i 3B er du berettiget til en gave efter reglerne nedenfor:
Jubilæer
5 år
10 år
25 år
40 år
50 år
Pensionering/efterløn

Buket
1.500 kr.
2.500 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
1.500 kr.

Ved jubilæer (10, 25, 40 og 50 år) kan medarbejderen efter aftale med sin chef afholde et arrangement eller en reception, der arrangeres af det enkelte driftsområde. Beløbet, der er til rådighed, må
maksimalt udgøre 300 kr. pr. person og maksimalt 5.000 kr. inkl. moms i alt uanset arrangementets art og deltagerantal.
Receptioner ved øvrige mærkedage afholdes kun, hvis det har et repræsentativt formål for 3B.
Kontering af udgifter sker i den afdeling/-er, medarbejderen er ansat.

Udarbejdet: HR i november 2018
Ansvarlig:
Kundecenter 3B
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X. Uddannelsespolitik (UDKAST)
Formål
Formålet med uddannelsespolitikken er, at 3B’s medarbejdere løbende bliver uddannet, så vi på
bedst mulig vis løser vores opgave som servicevirksomhed og understøtter organisationens og
den enkelte medarbejders udvikling.
Med et stærkt udviklingsfokus og synlige karriereveje tiltrækker og fastholder vi dygtige medarbejdere, som trives med at arbejde i Boligforeningen 3B.

Retningslinjer
Efter- eller videreuddannelse skal understøtte Boligorganisationen 3B’s drift og gennemføres inden
for respektive overenskomsters rammer, hvoraf bl.a. medarbejdernes rettigheder og pligter vedrørende uddannelse er beskrevet. I det omfang uddannelse kan refunderes af uddannelsesfonden
skal det ske.
Uddannelse er en gensidig forpligtelse, hvor man som medarbejder tager et aktivt medansvar for
faglige og personlige udvikling i jobbet, og hvor 3B sikrer, at mulighederne er til stede.
Kompetenceudvikling tager udgangspunkt i kompetencepakker tilrettelagt efter at løfte opgaverne i
de forskellige funktioner.
Deltagelse i kurser, konferencer og lignende skal godkendes og planlægges i samarbejde med ens
leder.
Uanset jobfunktion tilbydes medarbejderne i Boligforeningen 3B relevant kursus i forbindelse med
indførelse af ny teknologi. Denne undervisning kan være såvel intern som ekstern.
Deltagelse i jobrelevante kurser er omkostningsfrit for medarbejderen.
Afmeldelse af kursus skal ske efter gældende retningslinjer og efter aftale med nærmeste leder.
Udgifter til diæter samt befordring til og fra kurser dækkes i nogle tilfælde af 3B afhængigt af
overenskomst.
Der budgetteres som udgangspunkt med 5.000 kr. pr. medarbejder i driften (ejendomsfunktionærer, ejendomsserviceteknikere, gartnere, ejendomsmestre, serviceledere og kontorassistenter på
ejendomskontorer) til kompetenceudvikling og andre personaleaktiviteter. I beløbet indgår også
alle faste udgifter til udviklings- og uddannelsesfonde, fx FIU-uddannelse, som Boligforeningen 3B
er pålagt at betale samt årlige medarbejderkonferencer og personalearrangementer mv., men ikke
KAB’s trivselspakke.

Udarbejdet: HR i november 2018
Ansvarlig:
Kundecenter 3B
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Dispositionsfondens støtte til hjemfaldsudgifter
(B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 26. november 2018
- Forretningsudvalget den 23. november 2018
- 26. november 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en eventuel henvendelse til Københavns Kommune
om dispositionsfondens udgifter til hjemfald.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B sender vedlagte brev (bilag 2) til Københavns Kommune med henblik på at få godkendt, at dispositionens støtte til hjemfald i afdelinger i Københavns Kommune ydes som et
lån og ikke et tilskud – og dermed tilbagebetales fra 2032 og frem.

Problemstilling
Hjemfald betyder, at Københavns Kommune har ret til at tilbagekøbe ejendomme beliggende på
grunde, som Københavns Kommune oprindeligt har ejet og siden solgt til almene eller private bygherrer.
I 2000/01 frikøbte den almene sektor med den såkaldte hjemfaldsaftale (bilag 1) sine ejendomme
beliggende i Københavns Kommune, hvorpå der hvilede en klausul om tilbagekøb (hjemfald). Det
var den enkelte afdeling, som frikøbte sig – men det skete samtidig for hele sektoren.
Med frikøbet gav Københavns Kommune afkald på sine tilbagekøbsrettigheder i de almene ejendomme (undtagen institutionsarealer).
Det er i aftalen forudsat, at de enkelte afdelinger tager 30-årige realkreditlån til at betale afdelingens udgifter til frikøbet til Københavns Kommune. Disse såkaldte hjemfaldslån blev optaget i
2001.
Det er samtidig forudsat, at afdelinger, hvor udgifterne til hjemfaldslånene blev særligt høje, får
dækket en del af ydelsen på lånene af Landsbyggefonden. Landsbyggefondens udgifter til denne
ydelsesstøtte betales efterfølgende af 3B’s dispositionsfond for 3B’s afdelinger i København.
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Det er i aftalen forudsat, at afdelingernes udgifter til hjemfald ophører i 2031, når hjemfaldslånene
er betalt ud. Det betyder, at hjemfalds-lejeindtægten i den enkelte afdeling bortfalder når disse lån
er tilbagebetalt.
Det er anderledes end den senere indgåede hjemfaldsaftale for omegnskommunerne, der blev
indgået i 2015. I hjemfaldsaftalen for omegnen (som også omfatter grunde, som Københavns
Kommune oprindeligt har solgt til almene afdelinger) er det forudsat, at afdelingerne – efter at
hjemfaldslånene i 2045 er betalt ud – fortsætter med at betale en hjemfaldsleje, der nedbringer
afdelingens lån fra dispositionsfonden. Afdelingerne skal blive ved med at betale den samme ydelse til dispositionsfonden, indtil dispositionsfonden har fået refunderet de udgifter, som dispositionsfonden har haft til ydelsesstøtte til afdelingernes udgifter til hjemfaldslånene i lånenes løbetid.
For afdelinger beliggende i Københavns Kommune er dispositionsfondens støtte således at betragte som et tilskud til de berørte afdelinger, mens dispositionsfondens støtte til afdelinger beliggende i omegnskommunerne er at betragte som et lån, der tilbagebetales, når hjemfaldslånene er
betalt ud.
For at stille 3B’s afdelinger lige og for at styrke dispositionsfondens langsigtede bæredygtige udvikling kan det derfor være relevant at ændre dispositionsfondens støtte til afdelingerne i Københavns
Kommune til et lån frem for et tilskud.
Det vil være i tråd med politik for 3B’s egenkapital, vedtaget på 3B’s repræsentantskab den 7. juni
2018, hvoraf det fremgår:
”Støtte i forbindelse med hjemfaldslån
Dispositionsfonden yder i overensstemmelse med aftalerne med Københavns Kommune støtte til
afdelingernes betaling af lån til betaling af hjemfald.
I afdelinger beliggende uden for Københavns Kommune ydes støtten som et lån, der skal tilbagebetales, når hjemfaldslånet er afbetalt efter tredive år.
I afdelinger beliggende i Københavns Kommune ydes støtten pt. som et tilskud. 3B vil tage initiativ
til en dialog med Københavns Kommune om at konvertere tilskuddet til et lån, så afdelingerne på
lige fod med afdelingerne uden for Københavns Kommune tilbagebetaler støtten, når hjemfaldslånet efter tredive år er tilbagebetalt.”

Løsning
På baggrund af ovenstående foreslås det, at 3B retter henvendelse til Københavns Kommune med
henblik på godkendelse af, at 3B betragter dispositionsfondens støtte til 3B’s afdelinger i Københavns Kommune i forbindelse med hjemfaldslån i perioden 2001-2031 som et lån.
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Lånet skal tilbagebetales fra 2032 og frem med samme nettoydelse i afdelingerne som i perioden
frem til 2032.
Frem til og med 2017 har dispositionsfonden ydet en samlet støtte på 94,5 mio. kr. til 3B’s afdelinger i Københavns Kommune til betaling af ydelser på hjemfaldslån. Denne støtte er opført som
eventual-forpligtelser i de enkelte afdelingers regnskaber – og som et ’eventual-tilgodehavende’ i
3B’s regnskab.
Støtten vil samlet udgøre 157 mio. kr. i perioden 2001-2031, der vil kunne tilbagebetales fra 2032.
Udkast til brev til Københavns Kommune er vedlagt som bilag 2.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår af afsnittet ’Løsning’ ovenfor.

Videre proces
Afhængig af organisationsbestyrelsens beslutning vil administrationen iværksætte det fornødne,
herunder at de berørte afdelinger orienteres.

Bilag
1. Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder og løsning af boligsociale opgaver.
2. Udkast til brev til Københavns Kommune vedrørende Boligforeningen 3B’s støtte til boligafdelingernes hjemfaldslån.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Forretningsudvalget bemærkede, at hvis indstillingen godkendes i organisationsbestyrelsen, skal
de berørte afdelinger orienteres om ændringen.
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9. kontor

Mellem
Københa'øns Kommune

Rådhuset, 1599 København V
og

Boligselskabemes Landsforenin gs Styrekøbenhavnske
gruppe vedrørende
titbagekøbsrettigheder, (']S!yregruppen'),
Studiestæde 50, 1554 København V
på vegne af Boligselskabernes Landsforening og . de almene boligorganisationer
anlørti aftalens bilag 1

de

er herved indgået føigende

AFTALE
om frikøb af tilbagekøbsrettigheder og løsning af boligsociale opgaver:

I
1.0.

i.1

Baggrund og formål
Ved salg gennem tideme af Københavnd Kommunes ejend.omme tii bl.a. afdelinger af
abnene ãoiigorganisationer er der på ejendommene i vidt omfang tinglyst tilbagekøbsret
ant¿l år.
@jemfaid) fot f"U.oitavns Kommune efter et nærmere angivet

Ved denne aftale etableres der en samiet ordning for forholdet mellem Københavns
Kommune og de boligorganisationer, som er anførti bilag 1 ("Boligorganisationeme"),
vedrørende .ì ft*ø¡ ior tilbagekøbsrettighederne og løsningen af en række boligsociale
opgaver.

A-ftalen er resultatet af principielle drøftelser mellem Københavnò Kom¡nune og den
alm-ene boügsetior samt Statrn om tilbagekøbsrettighederne og Københatms
Kommunes adgang til udvidet boliganvisning af aimene boliger

1

Frikøb af tilbagekøbsrettigheder

2.0.

De ejendoÍtme, som er omfatlet af denne
("Ejendommene").

aftøJe,

er foreløbigf opgjort

i

bilaA

2
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2.

I en række af Ejendommene

indgar der institutionet, der er etableret og drives under

Københavns Kommune, deis kommunale institutioner, deis selveje,nde institutioner med
driftsoverenskomst med Københar¡ns Kommune. De dele af Ejendornmene, som

omfatte¡ sådanne instihrtioner, indgår ikke

i

Boligorganisationernes
tilbagekøbsrettighederne. Der forholdes med disse som a¡ført i pkt. 5.

frikøb for

En endelig forteguelse over Ejendommene og institutionerne udarbejdes af parteme og
Landsbyggefonden senest 30. september 2000.
2.1.

Beregnet ud fra den offentiige vurdering pr. 1. januar 1999 og Københavns Kommunes
frikøbsordning udgerr det samlede beløb for et frikøb af alle tilbagekøbsrettighederne

vedrørende Ejendommene

i alt ca- l<r. 2.460.000.000.

Efter fradrag af ca- kr.

140.000.000 vedrørende de i pkt. 2.0. nævnte institutioner udgør det samlede
ikfte endeligt opgj orte - frikøbsbeløb ca. Iî. 2.320.000. 000.

1')

-

men p.t.

Det er aftalt, at det samlede frikøbsbeløb reduceres med Ïr. 470.000.000. Dette beiøb
reguleres ikke som følge aÎ eventuelle ændringer, der efter udarbejd.çisen af den
endelige fortegnelse over Ejendonlmene og institutionerne måtte blive foretaget i de
beløb, som er ae:førtip1d.2.1..

Der er ved fastiæggelsen af reduktionsbeiøbet henset til den samlede løsning, som opnås
ved denne aftale,herunder af en rækfte boligsociale opgaver, til den særlige økonomiske
basis for etableringen af almene boliger og til forudsæfiringen om Statens etablering af
det fornødne lovgrundlag, jf. nedenfor under pkt. 7. Redulfionsbeløbet fordeles mellem
de afdelinger hos Boligorganisationerneo hvor betalingen for et frikøb medfører de
højeste lejestigninger, idèt de præcise renringslinier for fordeiingen fastlægges af
Landsbyggefonden, der ligeledes forestar det praktiske arbejde nned fordelingen af
reduktionsbeløbet. Landsbyggefondens fordeling fremsendes til Københavns Kommune
og By- og Boligministeriet til orientering senest 30. april 2001.

3

Betaling og finansiering af frikøbsbeløb

3.0.

Boligcirganisationeme drager omsorg for, at samtlige berørte afdelinger ûikøber deres
denne aftale og senest inden
ejendomme for tilbagekøbsrettigheder benhold
udgangen af 2001 betaler ti1 Københavns Kommune kontant det frikøbsbeløb, som
opgøres vedrørende afdelingens ej endom.

i

til

Frikøbsbeløbet vedrørende den enkelte afdelings ejendom opgøres af
Boligorganisationen i overensstemmelse med den model, der er anvendt af Københavns
Kommune, og ud fra de offentlige vurderinger pr. 1. januar i999 som registeret ved
d.enne aftales underskrift, dog således at en eventuelt korrigeret vurdering lægges til
grund i tüfælde, hvor vurderingen er paklaget inden denne aftales underskrift.

õpgørelsen vedlægges en erkiæring fra Boligorganisationens revisor om, at opgørelden,
trárun¿er for institutioneme, er füretaget i overensstemmelse med de af Københavns
Kommune godkendte principper og er korrekt. Opgørelsen fremsendes til Københavns
Kommune tii godkendelse senest 31. december 2000, såJedes at godkendelse kan
foreligge senest 31. marts 200I.
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Den endelige opgørelse af fradragsbeløbet på ca- kr. 140.000.000 for i¡:stitutionenre
sker på basis af den nuværende lejeindtægt for boiig-, henholdvis institutionsdelen,
svarende til princþerne for den fordelingsnøgle der anvendes ved de offentlige
vurderinger. Frikøbsbeløbet reguleres ikke, seiv om den endelíge mahikulære
udskiilelse og den fastsættelse af de offentlige ejendomsvuderinger, der derefter sker,
måtte føre til et andet tal vedrørende frikøbsbel¡øbet end det tal, der opgøres på grundlag
af de oveufor angivne principper.
3.1.

Nar den enkelte afdeling har betalt frikøbsbeløbet vedrørende sin ejendorn som opgjort
e er et eventuelt redukfionsfradrag, sørger Københavns Kommune for aflysning af de
deklarationer, skødebesternmelser tingiyst servitutstiftende m.v., :som TedrØrer den
frikøbte tilbagekøb sret.

3.2.

Boligorganisationerne drager omsorg for, at afdelingenre om fornødent tilvejebringer de

kontante frikøbsbeløb

ved

optagelse

af

¡entetilpasniggslan

mod sikkerhed i

Ejendommene.

Hvor den fornødne friværdi til ianeoptagelsen i}fte er til stede, stiller Københavns
Kommune garanti'for disse reallreditian med $emme} i det lovgrundlag, som forventes
tiivejebragt af Staten. Garantistillelsen forudsætter, at laneoptagelse sker i
overensstemmelse med nærmere retringsiinier, som Landsbyggefonden forelægger
Københavns Konrmune og By- og Boligministeriet senest 30. april 2001. By- og
boligministeren skal godkende rehingslinierne herfor. Garantistillelsen skal godkendes
afKøbenhavns Kommune.
Omkostningerne ved låneoptageise afholdes af den enkelte Boligorganisatior:/afdeling.
3.3.

den del af ydelserne vedrørende rentetilpasningslfurene, der medfører en årlig
lejeforhøjelr" på mere end la. 30,00 pr. m2, yder Landsbyggefonden ydelsesstøtte.
Yãehesstøtt"n ydes i henhold til lovþjemmel, jf. pkt. 7.0.

Til

Lejeforhøjelsen i de enkelte ¿fdelinger vedrørende laneydeisemg q?*.*qres gradvist
over 3 ar rned en maksimat tejefoibøjelse i hvert å¡ på kr. 10,00 pr. na'med første
lejestigning pr. 1. april 2002, Dãn gradvise iejeforhøjelse fir'ar.sieres gennem et særlig
driffsbidrag fra Landsbyggefonden. Efter den 3-årige gennernførelsesperiode reguleres
lejeforhøjelsen hvert ar med % af pns- eller iønstigutì.gen i overensstemmelse med
reglerne for nybyggeri-finansiering for aknent byggeri, idet der reguleres,. indtil
realheditlanet er tilbageb etalt.

Hvis lejeforhøjelserne medfører en særlig belætning af visse afdelinger, kan

driftsbidiag. Nærmere reûringslinier herfor - bl.a.
Landsbyggefonãen yde et yderligere
fastlægges af
vilkår
om yåãiseslcriteAá og -tidqpunkt, fonentning
Landsbyggefondeu med by- og boligministerens godkendelse'

og

¿
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Hve¡ af Boligorganisationeme tilbagebetaler de beløb, som Landsb¡'ggefonden har
betait som ydelsesstølte eiler driftsbidrag efter denne bestemmelse vedrørende
Boligorganisationens afdelinger, idet tilbagebetaling sker ved midler fra

Boligorganisationens dispositionsfond. Landsbyggefonden fastiægger med by- og
boligministerens godkeudelse næÍnere retningsiinier herfor bl.a. om ydelsestidspunkt,
forrentring og vilkar. Orientering herom ûemsendes til Københavns Kommune senest
30. apri12001.
3.4

Staten yder Landsbyggefonden statslån til dækning
ydelsesstølte og driftsbidrag efter pkt. 3.3, jf. pkl. 7.0'

af

fondens nettoudlæg tit

3.5.

Københavns Kommune yder på sædvanlige vilkår boligsikring eller -ydelse, efter
boligstøtteloven til de enkelte lejere ved¡ørende de lejeforhøjeiser, der gennemføres
efter pkf. 3.3. Staten refl:nderer på sædvanlig vis Københavns Kommune en andel af
udgifteme hertil.

4.

Økon o miske disp osition er i forb indels e med frikøbs o rdningen

4.0

Af

4.t

Den resterende del af de beløb, som betales for frikøb af Ejendommene, anvendes efter
ekstraordinær nedbringeise af
Borgerrepræsentationens nænnere besluüring
Københavns Kommunes gæld.

4.2.

Herudover anvender Københavns Kommune i perioden 2007-2004 kr. 10.000'000 pr. år

for frikøb af Ejendor.nmene, afsætter Københavns Kommune
¡¡. 400.000.000, der efter Københavns Borgerrepræsentations nærmere besluüring
anvendes over en å:række til grundmodning og iuûastruklur i bred forsta¡d med
henblik på et differentieret udbud af kvalitetsboliger i privat og alment regi.
de beløb, som betales

til

til

i

den almene boligsektor, herunder via
områdebaserede kvarterløft. Indsatsen tilrettelægges i det samarbejdsolgan, som

en intensiveret boligsocial indsats

Københavns Borgenepræsentation har nedsat vedrørende boliganvisning.

5,

Institutioner

s.0.

Som led

i denne aftaJeudskilles matikulært

de institutioner, der

ikke indgar

i

et frikøb

af Ejendommene ("Institutionsejendommene").
Københavns Kommunes tilbagekøbsrettigheder fastholdes vedrørende lastitutionsejendommene.
5.1

Fordelingstallene ved en ejerlejlighedsopdeling fastlægges ud ûa stadskonduktørembedets aieatopmåline af institutiõnsandãlen ai byggerief mens der ved udsfykning
udstykkes deiæeal, ãr, ,u*., til institutionens hidtidige praktiske anvendelse, dog som
udgangspunkt mi¡dst det nødvendige areal efter lovgivningen.
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AIIe omkostninger ved den matikuiære udskiilelse af

Institutionsejendommene
afiroldes af de respektive Boiigorganisationer og Københarms Komrnune rned halr'deien

til hver.

I

øvrigt fastlægges de nærmere retringslinier for en matrikuiær udskilielse af
Institutlonsejendãmmene ved nærmere aftaie mellem Københarms Koinmune og
Boligorganisationeme efter indstiiling fra Landsbyggefonden. Indslillingen fremsendes
tii Københavns Kommune senest 31. maj 2001.
Såfremt den matrikulære udskillelse af en Insfitutionsejendom ikke er sket ved en
aftlelings optagelse af rentetilp¿sningslån efter pkt. 3.2., pahviler det afdelingen inden
ianeoptagelse at indhente iangivers forhandstilsagn tii relaksation af la¡e1, for.så."vidt
angår Institutionsej endommen, ved den senere udskillelse.

6.
6.0

Änvisning til almene boliger
de almene
Efter almenboligloven har Københavns Kommune anvisningsret til 25 %
^f
juli 2000
fra
1.
virkning
med
anvisningsretten
boliger. Det er et led i denne aftale, at
udvides ti|33 % omfattende alle almene boliger beliggende i Københavns Kommune.
Denne ordning kan alene bringes til ophør ved aftale mellem parterne, dog under
respekt af eventuel senere lovgivning.

6.r.

i

til

løsningen af yderiigere boligsociale
Boligorganisationeme medvirker øwigf
opguVei efter nærmere afrale med Københavns Kommune. De nødvendige tiitag
fu"it*gg.r i det samarbejdsorgan, som Københavns Borgerrepræsentation ha¡ nedsat
ve¿røren¿e boliganvisning. Parteme er enige om, at der derved skal tilstræbes en
yderligere anvisning pa 6-SOO lejiigheder årligt inkiusiv boliger og bofællesskaber for
særiigt udsatte gruppei.

7.

Lovgrundlag

7.0.

Det er forudsat ved denne aftale, at Staten tilvejebringer det nødvendige generelle
lovgrundlag for aftalen, herunder for

ud fra boligsociale grunde og under hensyn til den
offentiige *øtte ydet til etabtering og drift af almene boligafdeiinger kan yde
tilskud tit ¿. afdelinger, som belastes ved lejeforhøjelser som føIge af frikøbet,

at Københavns Kommune
at

herunder ved den ipitd..2.2. forudsatte generelle reduklion,
Boligorganisationeàes aftleiinger kan optage rentetilpasningstan
frikøbsbeløbene som forudsat i pLd. 3 .2.,

at Københavns Kommune
at
at

til finansiering af

kan stille garanti for afdelingemes rentetiipasningslån som

forudsat ipkl.3.2.,
Landsbyggefonden kan yde afclelingeme ydelsesstøtte og driftsbidrag som forudsat
i pkt. 3.3.,
tübagebetaling til Lærdsbyggefonden af udbetalt ydelsesstøtte og driftsbidrag kan
ske fra Boligoiganisationernes dispositionsfonde som forudsat i picl. 3.3', og
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6.

at

Staten yder Landsbyggefonden stâtslån til dækning
ydelsesstøfte og driftsbidrag som forudsat i pkt. 3.4.

8.

Betingelser

8.0.

Denne aftale er betinget af,

at
at
at
at

af fondens nettoudlæg til

Landsbyggefonden senest 31. maj 2000 godkender fondens medvi¡ken som
beskevet ovenfor,
samtlige af Boligorganisationenre senest 31. maj 2000 tiltæder denne aftale uden
forbehold,
Københavns Borgerrepræsentation senest 31. maj 2000 godkender aftalen, og
Staten senest 31. december 2000 tilvejebringer det nødvendige genereile
lovgrundlag for aftalens gennemførelsq, jf. pkt 7, samt i øwigt medvirker som
forudsat ysd finansieringea af de beløb, som Boligorganisationerue betaler for
frikøb afEjendommene.

Denne affale er udfærdiget i

2

originale elsemplarer, hvoraf lfubenhavns Kommune og

Styregruppen hver modtager et eksemplar.

Bilag 1:
Bilag 2:

De omfattedè boligorgao i sationer
Foreløbig liste over de omfattede ejendom'ne

København,

,%
I(øbenhavns

den 2L' ,

2000

København,

a"o

21. 4rrhfrfþ

b**#
I

%fr

-".5

2000

Boügselskabemes Landsforenings
Styreguppe vedrørende de købe¡havnske
vegne at
tilb agekøbsretti gheder
Landsforening og
Boligselskabernes
Boägorganisationenre anført i bilag 1

på
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1

oligorganis ation er i Køb enh avns Komrnun e med tilb agekøb srettigh eder

Forkortelse Navn
AKB

Arb.ejdemes Kooperative Byggeforening

BHS

Boligforeningon for hosp. sygeplejersker
Den selvej ende instifution Amagerkollegiet
Foreningen for alderdomsfri boliger
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Nr.

1

2
J

4
5
b

7

I
I
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
óÞ
)

37
38

39
40
41

42
43
44

45
46
47

48
49
50
51

52
53

54
55
56
57

Tilbase- Boligorgakøbsår nisation
AKB
KSB
KSB
KSB
2010 AAB
201 0 AKB
2010 AKB
201 0 FSB
201 0 KSB
201 0 KSB
201 0 SB
2010 SB
201 0 SB
2010 SB
2010 SB
201 0 SB
2410 SB
2020 AAB
2020 AAB
2020 AAB
2020 AAB
2020 AAB
2020 AAB
2020 AAB
2020 AAB
2020 AAB
2020 AAB
2024 AKB
2020 AKB
2020 AKB
2020 AKB
2020 FSB
2020 FSB
2020 FSB
2020 FSB
2020 FSB
2020 FSB
2020 FSB
2020 FSB
2020 KSB
2020 KSB
2020 SB
2020 SB
2020 SB
2020 SB
2020 SB
2A20 KSB
2030 AAB
2030 AAB
2030 AKB
2030 AKB
2030 AKB
2030 AKB
2030 AKB
2030 AKB
2030 AKB
2030 FSB
2000
2000
2000
2000

Afd.

Matr.nr.

Nr. Afdeling

4910 UK
1969 m.fl. VB

203 Gutdberq

2062 Høffdinqsvei
2062 Høffdingsvej
2062 Høffdingsvei

1845 VB
1896 VB

14 Edvard Griegs Gade

206 Taqensvei
208 Kanslergården
122 Bíspeparken
6062 Valbv
6067 Vestergårdsvej
3002 Jyllandshuse..
3003 Bispebierq Tenaser

484,I UK
5453 UK

Uï

755

1'115 EM m.fl.

3256 VL m.fl.
940 VL m.fl.
1255 UT m.fl.
3300 HU m.fl.
3307 HU m.fl.
541 UT m.fl.
1036 UT m.fl
1068 UT m.fl
89 UK
1081 EM
1082 EM
1217 UT m.fl
1112 Em m.fl.

3004 Holmehusene
3006 Jydeholmen
3008 ynshuse
3009 Glumsøparken
'3013 Lollikehuse
25 Borups Allé
27 Frederikssundsvej
28 Parkstykket
31 Bleodarnsvei
32 Emdrup Vænge
32 Emdrup Vænge
33 Tuborgvei
34 Emdrup Banke

34 Emdrup Banke
36 Emdrup Huso
1'15 Frederiksholm kane 15
116 Frederiksholm kane 16
117 Frederiksholm Børnegård

3EM
11

349 KE

355 KE
356 KE

UTm.fl

209 Bispevænget
113
115
117
\ 119

125
129
129
129
6061

Lundevænget

{ermodsoård
1190 UT

Degnegárden
Klokkersården
Klerkegården
Munkevangen
Munkevangen
Munkevangen
Hvidbiergvel

1212UT
798 UT

1278Uf
1263 UT
1277 UT
1279 UT m.fl
HU
10d VL m.fl.

Rebildhuse

3366 HU m.fl.

3017 Falsterbo
Hirnmerlandshuse

301

m.fl.

1

6063 Sanoergården I
3007
301 5 Langelandshus
301 6

m.fl.

1936 VB
360 UT
3230 VL m.fl.

I

adr.: Bogfinkevej

3351 VL
1

35 Enghavevej
4A Bellahøj
109 Fredeiit<sirolm kane 9
111 freOerinsf¡otm karre 1 1
112 Frederiksholm karre 12
114 fre¿erifsnotm kane 14
207 Østerbrogade 95
401 Bellahøj

402 Vaskerieiendommen
131 Dommérdarken

1575 UV m.fl.
1359 UT
1

209 KE
2ZO KE

5356 UK
1351 UT m.fl.
1370 UT
1293 UT
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Nr
58
59
60
61

2030
2030
2030
2030

62

2030

63
64
65

2030
2030

bfr

67
68
69
70
71

72

tó
74
75
76
77
78
79
BO

81

82
83
84
B5

86
87
8B

89
90
91

92
o?
)

Tilbage- BoÍigorgakøbsår nisation

94
95
96
97
9B

99
100
101

102
103

104
105
106
107
108
109
110
111

112
113

114

2030

FSB
FSB
FSB
FSB
FSB
HAB
HAB
HR

133 Birkebo

135 Bellahøi
138 Bellahøj varmecentral
139
155 Røde Kro
Þ Røde Mølleqård l-ll
ilt
Røde Mø

I

I

I

1

301
301

2030 SB
2030 SB
2030 SB
SB
SB
VB.

VB
2032 Leierbo
2035 AKB
2035 FB
2035 FB
2035 FB
2035 FSB
2035 FB
2035 FB
2035 FSB
2035 FSB
2035 HAB II
2035 LB
2036 AAB
2036 DUAB
2036 HJEM
2038 VIBO
2040 AAB
2040 AAB.
2040 AAB
2040 AAB
2040 AAB
2440 AKB
2040 AKB
2040 AKB
2040 AKB
2440 AKB
2040 AKB
2040 FAB

2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2440
2040
2040
2040

FB

FSB
FSB
FSB
FSB
FSB
FSB
FSB
FSB
HAB I
HAB I
HARES
KSB

1

I

3351 BR
1350 UT m.fl.
3390 VL

99e
oooo Kristianiasade IADM
1 001 Lundtoftegade
3039 Remisevænget Øst (l 55v)

vest

3040
3041

en

3042
3055 Dwekevænqet
160 Rymarksvænget

164
1

4 Homemandsvænge

1391 UT
5877 UK
3427 HU
794

6t

172b.UK m.fl.
1349 SV

2283 SV
904 SO m.fl.
313UV
2290 SV lej.1
2290 SV lej2
154d UK
5949UK
3165 Vr
3167 V¡
'1403 UT

49 Stærevei
21

1301 UT
1352 UT m.fl
1355 UT
2946 Vt
4239 SØ
49a SØ m.fl.
84a SØ
3356 BR
17f SØ m.fl.
3348 VL

3021 Sallinqshus
3025 Bellahøil-ll
3033
3035 Bellahøj lll
1 Kollektivhuset

2030 SB
2030
2030
2030
2030

Matr.nr.

Afd. Nr. Afdeling

Amaoerkolleqiet

5

en

13

32a
37 Lersø Park Allé
38 Kobbelvænoet
50
50 Siælør Boulevard I (Plejeh)
Boulevard
1 101
301 Frederiksholm Rana 17
701 Øbrohus
ade
702

29 SO

2293 SV
4318 SØ lej 1
1293 EM m.fl.
1170 EM m.fl
3,145 HU

2102 VB
2OB9

VB

2101 VB
357 KE

5916 UK
17 UK

801

802 Ke
1 Gemmet
Dansk Blindesamfund

628 UK
1196 UT
1504V8

128
132
134
143
143
149
154

6etUT
Voldparken

et
Tinobierq
Tinobiero

1

6064

I

U

Bømesården Voldparken

168 Bo
7
Røde

I

I

lt

Gemmet 1-9

ård lV

3440 HU
14d SV m.fl.
3669 HU
3550 HU m.fl.
3598 HU
3599 HU
4274 Sø
188 SØ
Sø m,fl.
1361 UT
361 KE
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Nr
115
116
117
118
119

120
121

122
123
124
125
126
127

128
129
130
131

132
133

134
135
136
137
138
139

140
141

142
143
144
145

146
147

148
149
150
\

151

152
153
154
155
'156

157
158
159
160
161

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Tilbage- Boligorga.
købsàr nisation
2040 KSB
2Q40 KSB

2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040

KSB
KSB
KSB
KSB
KSB
KAB
Leierbo
Leierbo
Lejerbo
Leierbo
2A40 Leierbo
2040 SB

Matr,nr

Afd. Nr Afdeling

435 KE m.fl.
138 EK.

6066 Stubmøllevej
ô071 Hørsården 1
6072 Hørsården 2
6073 Hørgården 3

142ÊK

6074
6076 Bryggergården
oooo Glommensgade 6

141 EK
2082 VL m.fl
1485 UV lei 1
47 SV

Bon

070 Lærkevej
1420 Spaniensgade

1

210
60
500

ill

21

crtvænoet

3026
3027

2050 AKB
2050 AKB
2050 AKB
2050 AKB
2050 BHS
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB
2050 FSB

1401

3034

vlarg

m.fl.

3549 HU
3613 SØ m.fl.
US
2020
vB
rethegårdens bømehave
37-39

996

997 Hendonvei 3-5
72-74
998
5
ør Boulevard 141adr.: Stadilve

l6'18

3346 VL

2137 SV
2136 SV
l6a VB
2096 VB
3347 VL

234 UV lei.1
5976 UK

169
3 Áurerqården
50'1

sØ

I

201

3022

2040 SB
2040 SB
2040 SB
2040 VB
2040 VB
2040 VB
2040 VIBO
2040 AAB
2A40 VB
2043 FSB
2044 HAB II
2045 AKB
2045 BHS
2045 FSB
2046 AAB
2047 AKB
2049 FSB
2049 KBF
2049 KSB
2050 AAB
2050 AKB

835 Sø
2126 SV
71 SV

Herman Bangs Plads

2032 VB

675

&2

174 Rosenqade ll

466 AV

AV

61

1301 Olfert Fischers Gade

ade

181

203
6079 Slotsherrenshuse
48
1

001 Lundtoftegade

rden

601
901 Frederiksholm karre 18

9996 !rofogedvej

642

Bakke

251 CH
470s uK
36 VL
8k BR m.fl.
K m.fl.
1
3217 Vl

UT
KE

6am UT
1384 UT

1UK

145
il

150

151 Kirsten Kimers Huse

159

675 AV

ården

3617 HU m.fl.
3507 sø
2300 sv
EM

184 Ryparken ll
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

234UK
UK

Blågården
5985

llåsården

5984 UK
UK
5986 UK
5993 UK
UK

Blågården

6002 uK

llåsården

6003

I

1
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Nr

172
173
174
175
176
177

178
179
180
181

182
183
184
185
186

Tilbage' Boligorgakøbsår nisation
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050

FSB
FSB
FSB
FSB
KSB
Lejerbo
Lejerbo
Leierbo
Leierbo
SB
SB
SB
SB
SB

208

VIBO
VIBO
VIBO
2052 SB
2053 VIBO
2055 FSB
2055 Leierbo
2055 Leierbo
2056 AAB
2056 FSB
2056 KSB
2056 KSB
2057 FSB
2057 FSB
2057 FSB
2057 FSB
2A57 FSB
2057 FSB
2057 SB
2057 FSB
2058 AAB
2058 AAB
2058 VIBO

209

2058 VIBO

187
188
189
190
191

192
193

194
195
196
197
198
199

200
201

202
203

204
205
206
207

210
211

212
213
214

215
216
217

218
219
220
221

t9t
¿¿ó

224

225
226
227

228

2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060

AAB
AAB

AKB
AKB
FSB
FSB
KSB
KSB
Lejerbo
Leierbo
SB
FSB
AAB
AKB
AKB
AKB

Afd.

Matr,nr.

Nr. Afdellns
185
185
188
188

Blåoården
Blåqården
Prater
Prater

6065 HËindelsvej
1 280 Gyldenrisparken
1 500 Møntmestervej
2480 Aldersrogade
881 Konoelundsvei ll
3028 Tinsbjerg ll
3029 Tinsbiers lll
3030 Tinqbiers lV
3031 Tinsbjerg V
3049 Tusindfryd
40 Televænset ll
40 Televænset ll
819 Dagøgade
3046 Saxobo
27 Runddelen
163 KronÞrinsessegade
2590 Frederik d. Vll's gade
3950 Prinsesse Charl. Gade 9-11
,t

41 sonhildoade
oE Peblinsehus

6080
6081
111
198
198
198
198
198

Sangergården 2

Nørrebrogade

11

Àsården
Aqãrden
Aqården
,qården
,qården

3052 Lykkebo
adr,: Siællandsgade 22
Þo Sverrigsgade 1. EtaPe
ÞÞ Sverrigsgade 1. EtaPe
47 Allersqade

47 Allersqade
65 Øresundsvej
70 Siælør Boulevard ll
1302 Sankt Pauls Gade
1

601

Iitanoarken

104 Ruqbakken
16ô Fredericiagade

6082
6084
3840
3940
3053

5995 UK lej 'l
5995 UK lej 2
178 UK m.fl.
178 UK m.fl.
379 KE

22725V
1243 UT
s990 uK
37 SO lei

3636 HU
361s HU
3660 HU
2283 BR
26k SV m.fl
1885 SV

aSV
5987 UK lei 1
534 AV
1674 UK m.fl.
2635 UK
6015 Uk
365 UK
265 UV
1280 UT
579 Uk lej2
1104 UK
1

6013
6012
6012 UK lei 3
3238 Vl
5413 UK
25e SV lej 1

25e SV lei2
3577 Uk
U

1

74aSØ
2130 vB
555 AV
6021 UK
SØ

Porthuset
GrønrÍsvej

39K UV

Ensholmen Syd

280 KE

Meinungsgade
Livornoparken

773VR

adr.: Ran2ausg ade 40
73 Ølandsgade

1

3615'HU

3523 SØ

794UK

AKB

1702 Nønebrovænge
1702 Nønebrovænge
oooT Vester Søgade 22
9998 Vester Søgade22

1200
5749 UK
UK
400 W lei16
400 VV lej 1B

FSB
KSB

1'10 Sundparken
6070 Tranehavegård

1972

sØ
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Nr
229

230
231

232
233
234
235
236
237

238
239

240
241

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

252
253
254
255
256
257

258

tÃo
260
261

262

)

263
264
265
266
267

268
269

270
271

272
273

Tilbage- Boligorga'
køþsàr nisation
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2061
2061

Afd. Nr Afdelins
Tranehavegård
Tranehavegård

306 VB
1992 VB

Poppelvænset

2012V8

Glasvej

174 UT lei 1
117 SV m.fl,
1146 UT m. fl.
438 CH
23 HU
350 KE
64 UK

Leierbo
Lejerbo
Lejerbo

6070
6070
6083
3920
4040
4130

SB

3041 Voldbolioer

KSB
KSB
KSB

Tinsvej
Biergvænget

AAB
AKB
2061 AKB
2061 AKB

80 Gadelandet
1102 ;nqholmen Nord
1703 Gulberss Have
oooo Tomsgårdsvej (adm)

2061 FSB
2061 FSB
2061 FSB
2061 FSB
2061 KSB

170 Husumgård
178 Griffenfeldsqade 24
178 Griffenfeldsqade 24
190 BO90
6080 rpostelgården
4570 Nøne Søpark
4630 CarlTh. Dreversvei
73 Fælledvej.
67 Toftebakkevej

2461 -eierbo
2061 Leierbo
2061 VIBO
2062 AAB
2062 AAB

2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2063
2063
2063
2063

FSB
FSB
FSB
FSB
FSB

FSB
SB

AAB
AAB
AAB
FB

2063 FSB
2063 FSB
2063

2063
2064
2064
2064
2065
2065
2066

SB
SB
SB

VIBO
Leierbo
FB

Lejerbo
2067 AKB
2067 AKB
2067 AKB

Matr.nr

67 Toftebakkevei
108 Korsqade
167 Treschows Stiftelse

176 Portuoalsqade
176 Portugalsgade
176 Portugalsgade
176 Portugalsgade
3058 Valbvholm ældreboliger
71 Utterslev Torv
75 Gerbrandtsvei
78 Utterslevqård
3056 Eoeqade

554 UT
47 HU

831 UK lejl
831 UK lei2
838 UK
52e UV
6146 UK
2e VB
39b UK

11IVB
TtVB
608 Uk
683 AV
129 SØ
116a SØ
110 SØ
153 SØ
1848 VB
47 UT

4336 SØ lei2
1213 UT
1948 UK

124 Nønebrogade 3

6063 UK lej 2

137 Ringergården

1261 UT
76 UK
1237 BR m.fl.

4570
3055 Grøndals Bio
3040 Utterslevhuse
oooo Husum Vænge
820 Fooedoården
3950 )rinsesse Charl, Gade 9-11
Pranqerhuset
4740 Viktoriagade/l stedgade
1 303 Nansensgade
1 303 Nansensgade
1 303 Nansensgade

3724HU
HU
5839 UK
2635 UK
130 UV

4NØ
350 NØ
5 NØ m.fl.
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Til Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Kopi til
Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 70 20 76 00
3b@3b.dk - www.3b.dk
Cvr 31 39 44 14

Landsbyggefonden

Vedrørende Boligforeningen 3B’s støtte til boligafdelingernes hjemfaldslån
I 2001 frikøbte den almene sektor med den såkaldte hjemfaldsaftale sine ejendomme beliggende i Københavns Kommune, hvorpå der hvilede en klausul om tilbagekøb (hjemfald). Dette var også tilfældet for Boligforeningen 3B’s afdelinger i Københavns Kommune, hvorpå der hvilede en hjemfaldsklausul. Det var den enkelte afdeling, som frikøbte sig – men det skete samtidig for hele sektoren.
Det er i aftalen mellem Københavns Kommune og den almene sektor forudsat, at de
enkelte afdelinger tager et 30-årigt realkreditlån til at betale afdelingens udgifter til
frikøbet. Disse såkaldte hjemfaldslån blev optaget i 2001/02.
Det er samtidig forudsat, at afdelinger, hvor udgifterne til hjemfaldslånene blev særligt høje, får dækket en del af ydelsen på lånene af Landsbyggefonden. Landsbyggefondens udgifter til denne ydelsesstøtte betales efterfølgende af 3B’s dispositionsfond for 3B’s afdelinger i København.
Det synes endvidere forudsat i aftalen, at afdelingernes udgifter til hjemfald ophører
i 2031, når hjemfaldslånene er betalt ud.
Det er anderledes end den senere indgåede hjemfaldsaftale for omegnskommunerne, der blev indgået i 2015. I hjemfaldsaftalen for omegnen er det forudsat, at afdelingerne – efter at hjemfaldslånene i 2045 er betalt ud – fortsætter med at betale et
beløb, der svarer til afdelingens ydelse på lånet, men til dispositionsfonden. Afdelingerne skal blive ved med at betale den samme ydelse til dispositionsfonden, indtil
dispositionsfonden har fået refunderet de udgifter, som dispositionsfonden har haft
til ydelsesstøtte til afdelingernes udgifter til hjemfaldslånene i lånenes løbetid.
For afdelinger beliggende i Københavns Kommune er dispositionsfondens støtte således som udgangspunkt at betragte som et tilskud til de berørte afdelinger, mens
dispositionsfondens støtte til afdelinger beliggende i omegnskommunerne er at betragte som et lån, der tilbagebetales, når hjemfaldslånene er betalt ud.
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For at stille 3B’s afdelinger lige og for at styrke 3B’s dispositionsfonds langsigtede
bæredygtige udvikling kan det derfor være relevant at ændre dispositionsfondens
støtte til afdelingerne i Københavns Kommune til et lån frem for et tilskud.
3B’s repræsentantskab har den 7. juni 2018 på den baggrund besluttet følgende i
sin politik for anvendelse af 3B’s egenkapital:
”Støtte i forbindelse med hjemfaldslån
Dispositionsfonden yder i overensstemmelse med aftalerne med Københavns Kommune støtte til afdelingernes betaling af lån til betaling af hjemfald.
I afdelinger beliggende uden for Københavns Kommune ydes støtten som et lån,
der skal tilbagebetales, når hjemfaldslånet er afbetalt efter tredive år.
I afdelinger beliggende i Københavns Kommune ydes støtten pt. som et tilskud. 3B
vil tage initiativ til en dialog med Københavns Kommune om at konvertere tilskuddet
til et lån, så afdelingerne på lige fod med afdelingerne uden for Københavns Kommune tilbagebetaler støtten, når hjemfaldslånet efter tredive år er tilbagebetalt.”
3B skal på den baggrund høre, om Københavns Kommune har nogen indvendinger
mod, at 3B betragter dispositionsfondens støtte til de københavnske afdelingers betaling af ydelserne på hjemfaldslånene fra 2001/02 som et lån, og at afdelingerne tilbagebetaler disse lån, når hjemfaldslånene er udamortiserede i 2031.
Det kan oplyses, at dispositionsfonden frem til og med 2017 har ydet en samlet støtte på 94,5 mio. kr. til 3B’s afdelinger i Københavns Kommune til betaling af ydelser
på hjemfaldslån. Denne støtte er opført som eventual-forpligtelser i de enkelte afdelingers regnskaber – og som et ’eventual-tilgodehavende’ i 3B’s regnskab.
Støtten vil samlet udgøre 157 mio. kr. i perioden 2001-2031 – og vil kunne tilbagebetales fra 2032.

På Boligforeningen 3B’s vegne

Morten Boje
Administrerende direktør
Boligforeningen 3B
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Lån og garantier givet af dispositionsfonden (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- 5. december 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om status for lån og garantier givet af dispositionsfonden
samt status for bevillinger fra arbejdskapitalen. Derudover skal der tages stilling til håndtering af
tilskud til Måløv Park fra arbejdskapitalen til solcelleprojekt.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at status for lån og garantier givet af dispositionsfonden tages til efterretning.

2.

at tilskud til Måløv Park fra arbejdskapitalen til solcelleprojekt på 182.000 kr. ændres til et
tilskud fra dispositionsfonden, der udbetales i 2018.

3.

at status for bevillinger fra arbejdskapitalen tages til efterretning.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen følger løbende op på udviklingen i dispositionsfonden og har i den anledning også besluttet, at der skal udarbejdes en afviklingsplan for lån givet af dispositionsfonden.
Nedenfor redegøres for dette samt gives en oversigt over garantier givet af dispositionsfonden.

Løsning
Lån givet af dispositionsfonden
25 afdelinger har pr. 30/11 2018 i alt 29 lån fra dispositionsfonden. Lånene udgør samlet set 30
mio. kr. Heraf udgør lån til hjemfald 11,3 mio. kr.
Der er udarbejdet en afviklingsplan for 19 af disse lån Det forventes, at der i 2019 afvikles i alt 0,6
mio. kr. 6 lån vedrører frikøb af hjemfaldsklausuler i omegnskommunerne, hvor der endnu ikke er
lavet en afviklingsplan.
Der er ikke afviklingsplaner for følgende lån:


Driftslån til Krattet: Afdelingen, som huser 10 skæve boliger, modtager årligt et lån, der
dækker driftsunderskuddet i afdelingen. Der opstår et driftsunderskud, fordi lejen i afdelingen er fastsat af Københavns Kommune og Socialministeriet, og kan kun hæves med reguleringsprocent vedtaget af Folketinget. Lånet udgør pr. 31/12 2017 0,9 mio. kr.
1
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Driftslån til Ellehjørnet: Afdelingen, som huser 10 skæve boliger, modtager årligt et lån, der
dækker driftsunderskuddet i afdelingen. Der opstår et driftsunderskud, fordi lejen i afdelingen er fastsat af Københavns Kommune og Socialministeriet, og kan kun hæves med reguleringsprocent vedtaget af Folketinget. Lånet udgør pr. 31/12 2017 0,8 mio. kr.



Driftslån til Toftegård Tag: Afdelingen, som huser 21 familieboliger, modtager årligt et lån,
der dækker driftsunderskuddet i afdelingen. Der er bevilget et samlet lån på 2,5 mio. kr. i
perioden 2015-21. Hvis der ikke ydes driftslån til afdelingen, ville huslejen stige med 179,74
kr. pr. m² pr. år, svarende til 19,03 pct. Lånet udgør pr. 31/12 2017 0,5 mio. kr. Afdelingen
modtager løbende driftslån til og med 2021, hvorefter der vil blive aftalt en afviklingsplan.



Driftslån til Bogfinkevej: Afdelingen, som huser 19 familieboliger, har modtaget et lån, der
dækker afdelingens opsamlede underskud i 2014. Underskudssaldoen skyldes hovedsagelig byggelånsrenter. Lånet er senere nedbragt med overskud og afvikling i form af kompensation fra servicearealet. Afviklingsplan forventes udarbejdet i 2020.

Bilag 1 indeholder en oversigt over de 29 lån.
Garantier afgivet af dispositionsfonden
Der er afgivet en række garantier fra dispositionsfonden. Det drejer sig i hovedsagen om garantier
afgivet i forbindelse med byggesager og udviklingsprojekter.
Garantierne udgør pr. 4. december 2018 i alt 49,8 mio. kr. og omfatter overordnet tre typer:


Nybyggeri: Dispositionsfonden garanterer at dække udgifterne i en nybyggeri-sag, indtil afdelingen har modtaget skema A.



Fysiske helhedsplaner: Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at dispositionsfonden garanterer for udgifter i forbindelse med opstart af en fysisk helhedsplan. Garantien indebærer, at dispositionsfonden dækker udgifterne, hvis en fysisk helhedsplan ikke gennemføres. Baggrunden er, at det ønskes, at afdelingerne ikke skal bære risikoen ved at igangsætte en fysisk helhedsplan.



Andre typer sager.

Bilag 2 indeholder en oversigt over garantier givet af dispositionsfonden.
Garanti for tilskud til Måløv Park
I september 2015 bevilgede organisationsbestyrelsen et tilskud fra arbejdskapitalen til medfinansiering af et solcelleprojekt i afdelingen. Medfinansieringen dækker egne timer til projektledelse. Det
2
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foreslås, at finansieringen ændres til tilskud fra dispositionsfonden. Tilskuddet vil blive udbetalt i
2018.
Bevillinger fra arbejdskapitalen
Der er løbende truffet beslutninger om bevillinger fra arbejdskapitalen til udvikling af 3B, herunder
Fremtidens 3B.
Følgende bevillinger er ikke afsluttet:
Bevilling
Lederudvikling
Løb Mellem Husene
3B - Sammen mod 2020 (opgavegrupper)
Ny hjemmeside

Bevilget beløb,
mio. kr.

Forventet forbrug, mio. kr.

Afsluttes

1,0
0,4
1,0
0,4

0,6
0,4
0,7
0,4

2018
2019
2021
2019

Derudover forventes afholdt 0,2 mio. kr. i 2019 i forbindelse med opdatering og nye afdelingshjemmesider.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, ud over det ovenfor beskrevne.

Videre proces
Administrationen vil implementere organisationsbestyrelsens beslutning.
Organisationsbestyrelsen får løbende en opfølgning på lån og garantier givet af dispositionsfonden
i forbindelse med ledelsesinformationen.

Bilag
1. Lån og støtte fra dispositionsfonden.
2. Garantier fra dispositionsfonden.

3
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Punkt 14, Bilag 1: Bilag 1 - Lån og støtte fra dispositionsfonden.pdf
Dispositionsfondslån og -støtte
Afdeling
Beskrivelse
Driftsstøttelån
1032 Taastrup Torv,
Disp. fond lån driftsstøtte 2016-2021
plejeboliger

Saldo 19-11-18

Afviklingsplan
Ja/nej
Bemærkning

D

714132

300.000,00

Ja

1041 Toftegård, tagboliger

Disp. fond lån driftsstøtte 2015-2021

D

714141

477.998,28

Nej

3034 Vestergården 1
3069 Solsikken
6068 Australiensvej

Disp. fond lån driftslån 3034
Disp. fond lån driftsudgifter 3069
Disp. fond lån underskud 2008-10 6068

D
D
D

714334
714369
714668

658.101,00
208.777,00
293.713,48

Ja
Ja
Ja

6086 Kronprinsessegade

Disp.fond lån oprettelse 6086

D

714686

254.486,25

Ja

6093 Bogfinkevej

Disp. fond lån driftsstøtte 6093

D

714693

277.335,23

Nej

6095 Arbejderboligerne
6080 Apostelgården

Disp. fond lån driftsstøtte 6095
Disp. fond lån driftsstøtte 6080

D
D

714695
714180

431.665,76
480.000,00

Ja
Ja

3067 Jægerbo
6092 Dannebrogsgade

Disp. fond driftslån 2016-18 3067
Disp. fond lån driftsstøtte 6092

D
D

714367
714692

117.980,00
71.112,95

Ja
Ja

6094 Blækhuset

Disp. fond lån driftsstøtte 6094

D

714694

112.600,00

Ja

Disp.fond lån køkken og bad 6061

F

714161

4.970.000,00

Ja

Disp. fond lån facader og tagb. 6062
F
Disp.fond lån genopretning 6082
F
Disp. fond lån elevator og mobilsug 3055 F

714162
714182
714255

355.274,69
700.000,00
160.820,80

Ja
Ja
Ja

Disp. fond lån gårdanlæg 3058
Disp. fond lån altaner 3058
Disp. fond lån badeværelser 6062
Disp. fond lån køkken m.v. etape 3 6062
Disp. fond lån div. arbejder 6062

F
F
F
F
F

714358
714158
714362
714462
714562

279.238,65
1.681.055,00
205.827,00
204.549,84
4.833.333,00

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Underskudslån
6096 Ved Krattet

Disp. fond lån underskudsdækning 6096

U

714696

896.714,36

Nej

6097 Ellehjørnet

Disp. fond lån underskudsdækning 6097

U

714697

778.300,62

Nej

Forbedringslån
6061 Hvidbjergvej
6062 Valby
6082 Porthuset
3055 Dyvekevænget
3058
3058
6062
6062
6062

Prangerhuset
Prangerhuset
Valby
Valby
Valby

Iflg. Indstilling skal det afvikles med evt. overskud samt
amortationsplan i 2016 (6 år a´100.000 kr.) - der er tre
forslag om afvikling som afklares i 2021.
Iflg. Indstilling skal det afvikles med evt. overskud samt
amortationsplan i 2016 (6 år a´ 370.000 kr.) - Det er aftalt
afviklingsplan skal laves i 2022
Afvikles fra 2018 over fem år, rentefrit.
Afvikles o. 30 år, 3,67% ydelse
Jf. indstilling underskudsgaranti. Lånet afvikles med
63.000 fra 2013 + evt. overskud
Afdragsfrit de første 9 år - herefter afvikles med kr.
23.000 (ydelse) indtil udløb (forventet 2035)
Efter aftale med Driftschef og afdelingsbestyrelse,
udskydes forhandling om afviklingsplan til 2020.
Afvikles o. 30 år med 3% i rente. Start i 2004
Afvikles fra 2019 med 40.000 kr. og fra 2020 med 48.000
årligt indtil 2029
Afvikles fra 2020-2022
Afviklingsplan skal forhandles i 2018 med virkning fra
2019.
Afvikles over 5 år, rentefrit fra 2019.

Afvikles over 42 år rentefrit fra 2018. Trappeløsning med
1% i stigning over fire år.
Afvikles rentefrit over 30 år fra 2018.
Afvikles med 37.619 årlig indtil år 2037
Afvikles med overskud samt amortationsplan med 47.624
årlig indtil år 2021 eller at lånet er nedbragt.
Afvikles o. 30 år, 3,67% ydelse
Afvikles o. 30 år, lån på markedsvilkår
Afvikles rentefrit over 30 år fra 2018.
Afvikles rentefrit over 30 år fra 2018.
Afvikles rentefrit over 30 år fra 2018.

Underskudsdækning -ingen plan (lån som følge af
huslejefastsættelse)
Underskudsdækning -ingen plan (lån som følge af
huslejefastsættelse)
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Dispositionsfondslån og -støtte
Afdeling
Beskrivelse
Hjemfaldslån - omegnen
1011 Toftegård
1012 Herlevgårdsvej
1014 Martins Gård
1015 Egeløvparken
1018 Hjortegården
3037 Høje Gladsaxe

Disp. fond lån hjemfald 2015
Disp. fond lån hjemfald 2015
Disp. fond lån hjemfald 2015
Disp. fond lån hjemfald 2015
Disp. fond lån hjemfald 2015
Disp. fond lån hjemfald 2015

Saldo 19-11-18

H
H
H
H
H
H

I alt

714211
714212
714114
714115
714118
714337

2.549.516,97
149.661,51
213.921,90
481.576,42
5.125.413,18
2.774.608,10

Afviklingsplan
Ja/nej
Bemærkning

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Afvikles efter låneudløb
Afvikles efter låneudløb
Afvikles efter låneudløb
Afvikles efter låneudløb
Afvikles efter låneudløb
Afvikles efter låneudløb

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår
Afklaring pågår

30.043.581,99

Hjemfaldsstøtte - København
3039
3040
3041
3055
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6070
6071
6072
6074
6076
6079
6080
6081
6082
6083
6084

Remisevænget Øst
Remisevænget Vest
Remisevænget Nord
Dyvekevænget
Hvidbjergvej
Valby
Sangergården 1
Damagervej
Händelsvej
Stubmøllevej
Vestergårdsvej
Tranehavegård
Hørgården 1
Hørgården 2
Lønstrupgård
Bryggergården
Slotsherrenshus
Apostelgården
Sangergården 2
Porthuset
Poppelvænget
Grønrisvej

Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
Støtte hjemfald 2001
I alt

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

17.863.761,49
6.581.327,56
13.065.641,38
3.331.551,80
141.870,50
11.834.808,78
1.779.166,61
2.951.382,84
1.170.835,39
855.051,89
2.741.008,55
16.980,73
4.651.770,86
5.349.907,53
12.596.259,01
6.992.527,92
406.742,71
303.131,32
974.242,13
35.884,12
223.145,48
675.436,32
94.542.434,92

Punkt 14, Bilag 2: Bilag 2 - Garantier fra dispositionsfonden.pdf
Garantier fra dispositionsfonden pr. 4. december 2018
Afdeling
Selskab
Selskab
Selskab
Selskab
Selskab
Toftegård
Herlev Torv
Egeløvparken
Egeløvparken
Sønderlundvej
børneinstitution
Solvangcentret
Sundholmsvej
Folehaven
Folehaven
Bærhaven
Måløv Park
Dyvekevænget
Lønstrupgård
Lønstrupgård Tagboliger
Valby
Valby
Sangergården 1
Australiensvej
Tranehavegård
Hørgården 2
Garantier i alt

Sag
Udbud af grundkapital, Fyrtårnsprojekt København
Kommune
MgO-task force
Generationernes Byhus
Volumenstudier,
35-45 nye boliger i Lindehøj, Herlev
30-40 nye boliger i Herlev Bymidte
Fysisk helhedsplan
Genhusning
Helhedsplan
Ejendomsudvikling af erhvervsareal
Skimmel udbedring
Nybyggeri og nedrivning
Totalentreprisekonkurrence
Fysisk helhedsplan
Udarbejdelse af udviklingsplan frem til 2030
Helhedsplan
Opførelse af nye boliger
Forundersøgelser til fysisk helhedsplan
Helhedsplan
Nybyggeri
Forundersøgelser til fysisk helhedsplan
Demonstrationsprojekt blok 4
Helhedsplan
Helhedsplan
Fysisk helhedsplan
Forundersøgelser nybyggeri på eget og eksternt
areal

Bevilling

Bemærkning

700.000
2.000.000
820.000
600.000
250.000
800.000 To bevillinger
150.000
325.000
600.000
300.000
6.300.000
2.500.000
9.850.000
200.000
300.000
1.670.000
300.000
14.500.000
525.000
700.000
1.520.000
450.000
500.000
3.300.000
650.000
49.810.000

Tre bevillinger
To bevillinger
Fire bevillinger

To bevillinger
To bevillinger
To bevillinger
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Prognose for 3B’s trækningsret (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Forretningsudvalget den 29. november 2018
- 30. november 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om den forventede udvikling i 3B’s trækningsret i Landsbyggefonden.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at prognose for 3B’s trækningsret, jf. bilag 1, tages til efterretning.

Problemstilling
En del af afdelingernes betalinger til Landsbyggefonden, de såkaldte A- og G-indskud, placeres på
en særlig konto i Landsbyggefonden, som 3B kan anvende til tilskud til forbedringsarbejder i afdelingerne. Denne konto kaldes 3B’s trækningsret og indgår som en bunden del af dispositionsfonden.
Med repræsentantskabets vedtagelse af ny politik for anvendelse af 3B’s egenkapital fik afdelingerne udvidet mulighed for at søge om trækningsret til forbedringsarbejder.
På den baggrund er der udarbejdet en prognose for udvikling i 3B’s trækningsret.

Løsning
Prognose for 3B’s trækningsret
3B’s trækningsret i Landsbyggefonden udgjorde den 1. januar 2018 90,0 mio. kr., og tilgangen til
kontoen (indbetalinger fra afdelingerne) er på knap 10 mio. kr. årligt.
Der er pt. bevilget 58,6 mio. kr., som ikke er udbetalt til afdelingerne. Hvis indstillingerne til bevilling
på organisationsbestyrelsesmødet den 6. december 2018 godkendes, vil der være bevilget yderligere 2,8 mio. kr., dvs. i alt 61,3 mio. kr., som ikke er udbetalt til afdelingerne endnu.
Af de allerede bevilgede midler (58,6 mio. kr.) forventes godt halvdelen udbetalt i 2019, hvilket
særligt skyldes to store bevillinger fra henholdsvis 2012 og 2018 på 13 mio. kr. og 10 mio. kr.
Saldoen på trækningsretskontoen forventes således at falde i 2019, så den ved årets udgang udgør ca. 69 mio. kr. Derefter vil saldoen være nogenlunde stabil med yderligere et mindre fald i
1
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2020. I prognosen er dog kun indregnet allerede foretagne bevillinger (inkl. indstillingerne til organisationsbestyrelsesmødet den 6. december 2018). Fremtidige bevillinger indgår ikke.
Den forventede udvikling fremgår af bilag 1 og vil fremover også indgå i ledelsesinformationen.
Bevillinger fordelt på år
Organisationsbestyrelsens bevillinger varierer for år til år. I tabellen nedenfor er opgjort udviklingen
over de seneste fem år. I 2018 indgår også de tre mulige bevillinger på organisationsbestyrelsesmødet den 6. december 2018.
År
Bevilget

2014

2015

2016

2017

2018

11.985.000

3.680.000

1.785.000

13.349.000

19.791.000

Af bilag 2 fremgår bevillinger og udbetalinger fra trækningsretten de seneste fem år fordelt på
samtlige bevillinger.
Bevillinger fordelt på afdelinger
Inden for de seneste fem år har 21 afdelinger fået bevilget trækningsret. Nedenfor er angivet, hvor
mange penge afdelingerne samlet set har fået, og hvor meget det svarer til pr. bolig:

Afdeling

Antal
bevillinger

Samlet bevilling

Bevilling
pr. bolig

1011 Toftegård

3

16.313.000

30.606

1015 Egeløvparken

3

2.685.000

11.828

3031 Danalund

2

787.000

2.883

3032 Folehaven

4

2.955.000

3.040

3033 Bærhaven

1

750.000

9.615

3034 Vestergården 1

2

675.000

3.409

3036 Højstensgård

1

1.650.000

4.342

3037 Høje Gladsaxe

1

2.790.000

6.992

3040 Remisevænget Vest

1

355.000

1.335

3047 Hedelyngen

1

75.000

481

3051 Østerhøj

1

240.000

2.000

3052 Vestergården 3

2

150.000

4.545

3058 Prangerhuset

1

225.000

4.891

6062 Valby

1

10.000.000

25.641

6063 Sangergården 1

1

625.000

6.510

6065 Händelsvej

1

900.000

7.965

6067 Vestergårdsvej

1

3.250.000

25.000

6074 Lønstrupgård

1

1.980.000

7.416

6076 Bryggergården

1

400.000

2.667

6079 Slotsherrenshus

1

480.000

15.000

6081 Sangergården 2

1

550.000

13.415

2
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Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Organisationsbestyrelsen vil løbende kunne følge op på udviklingen i trækningsretssaldoen via
ledelsesinformationen.

Bilag
1. Prognose for 3B’s trækningsret.
2. Trækningsret fordelt på år 2014-18.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Trækningsret
Forventet udbetaling
Disponeret Disponeret
år
t.kr.
3045, Fremtidssikring
4.307
2009
3045, Individuel køkkenrenovering
600
2011
6074, Køkken og badmodernisering
2.610
2011
6071, Renovering af indgangspartier
515
2012
6072, Renovering af indgangspartier
450
2012
1018, Helhedsplan
13.350
2012
6066, Helhedsplan
2.240
2013
6067, Døre, faskine samt gård- og friarealer
3.250
2015
3047, Sammenlægning af boliger
75
2015
3032, Miljøfremmende foranstaltninger
810
2016
1015, Udvidelse af 4 boliger
60
2017
6063, Affaldshåndtering
625
2017
6081, Affaldshåndtering
550
2017
3037, Renovering af facder, tag og vinduer
2.790
2017
1011, Fællesvaskerier mv.
4.244
2017
1015, køkken og bad etape 3
1.950
2017
3034, køkken etape 6
450
2017
6076, Bryggergården
400
2017
3032, køkken mv. etape 8
555
2017
3036, køkken, bad, havestuer etape 2
1.650
2017
3052, Udskriftning af køkkener etape 2
75
2017
6074, Fysisk helhedsplan og nybyggeri
1.980
2018
6062, El installationer samt vandmålere
10.000
2018
3031, Sikkerhedsdøre
562
2018
3031, Individuel kollektiv modernisering af køkkener
225
2018
1011, Fællesvaskerier mv.
3.729
2018
3032, Opsætning af lyskodder - etape 1
540
2018
3032, Midlertidig grøn støj- og klimaskærm
270
3041, Etablering af nye indgangspartier
1.215
3039, Etablering af nye indgangspartier
1.270
61.347
Trækningsrettens saldo
Saldo primo
Årets indbetalinger
Forventet udbetaling
Saldo ultimo

2018

2019

2020

2021

2022-

4.307
600
2.610
515
450
13.350
2.240
3.250
75
810
60
625
550
2.790
4.244
1.950
450
400
555
1.650
75
1.980
10.000
562
225
3.729
540

6.915

33.139

13.273

75

5.190

90.008
9.711
-6.915
92.804

92.804
9.760
-33.139
69.425

69.425
9.810
-13.273
65.962

65.962
9.859
-75
75.746

75.746
9.909
-5.190
80.466
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Bevilget trækningsret fordelt på år 2014-18
Bevilget
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2015
2015
2015

2016
2016
2016
2016

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

1011, Vinduer og døre
3032, Køkken og bad (etape 7)
3033, Køkken og bad
3051, Køkkenmodernisering
3058, Altanprojekt
6065, Altanprojekt etape 2
6079, Vinduer og terrassedøre
I alt 2014

8.340.000
1.050.000
750.000
240.000
225.000
900.000
480.000

3040, Sikring mod skadedyr
3047, Sammenlægning af boliger
6067, Døre, faskine samt gård- og friarealer
I alt 2015

355.000
75.000
3.250.000

1015, udskiftning af køkkener
3032, Miljøfremmende foranstaltninger
3034, udskiftning af køkkener
3052, Udskriftning af køkkener etape 1
I alt 2016
1011, Fællesvaskerier mv.
1015, køkken og bad etape 3
1015, Udvidelse af 4 boliger
3032, køkken mv. etape 8
3034, køkken etape 6
3036, køkken, bad, havestuer etape 2
3037, Renovering af facder, tag og vinduer
3052, Udskriftning af køkkener etape 2
6063, Affaldshåndtering

Udbetalt
-8.340.000
-896.000
-270.000
-240.000
-210.000
-900.000
-480.000

11.985.000

-11.336.000
-355.000

3.680.000
675.000
810.000
225.000
75.000

-495.000
-210.000
-60.000
1.785.000

4.244.000
1.950.000
60.000
555.000
450.000
1.650.000
2.790.000
75.000
625.000

-355.000

-765.000
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2017
2017

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

6076, Bryggergården
6081, Affaldshåndtering
I alt 2017
1011, Fællesvaskerier mv.
3031, Individuel kollektiv modernisering af køkkener
3031, Sikkerhedsdøre
3032, Opsætning af lyskodder - etape 1
6062, El installationer samt vandmålere
6074, Fysisk helhedsplan og nybyggeri
3032, Midlertidig grøn støj- og klimaskærm
3041, Etablering af nye indgangspartier
3039, Etablering af nye indgangspartier

I alt 2014-18

400.000
550.000
13.349.000

0

19.791.000

0

3.729.000
225.000
562.000
540.000
10.000.000
1.980.000
270.000
1.215.000
1.270.000

50.590.000

50.590.000

-12.456.000 -12.456.000
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2017 1011, Fællesvaskerier mv.
4.244.000
2018 1011, Fællesvaskerier mv.
3.729.000
2014 1011, Vinduer og døre
8.340.000
2017 1015, køkken og bad etape 3
1.950.000
2016 1015, udskiftning af køkkener
675.000
2017 1015, Udvidelse af 4 boliger
60.000
2018 3031, Individuel kollektiv modernisering af køkkener
225.000
2018 3031, Sikkerhedsdøre
562.000
2017 3032, køkken mv. etape 8
555.000
2014 3032, Køkken og bad (etape 7)
1.050.000
2016 3032, Miljøfremmende foranstaltninger
810.000
2018 3032, Opsætning af lyskodder - etape 1
540.000
2014 3033, Køkken og bad
750.000
2017 3034, køkken etape 6
450.000
2016 3034, udskiftning af køkkener
225.000
2017 3036, køkken, bad, havestuer etape 2
1.650.000
2017 3037, Renovering af facder, tag og vinduer
2.790.000
2015 3040, Sikring mod skadedyr
355.000
2015 3047, Sammenlægning af boliger
75.000
2014 3051, Køkkenmodernisering
240.000
2016 3052, Udskriftning af køkkener etape 1
75.000
2017 3052, Udskriftning af køkkener etape 2
75.000
2014 3058, Altanprojekt
225.000
2018 6062, El installationer samt vandmålere
10.000.000
2017 6063, Affaldshåndtering
625.000
2014 6065, Altanprojekt etape 2
900.000
2015 6067, Døre, faskine samt gård- og friarealer
3.250.000
2018 6074, Fysisk helhedsplan og nybyggeri
1.980.000
2017 6076, Bryggergården
400.000
2014 6079, Vinduer og terrassedøre
480.000
2017 6081, Affaldshåndtering
550.000

-8.340.000
-495.000

-896.000

-270.000
-210.000

-355.000
-240.000
-60.000
-210.000

-900.000

-480.000
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Udvikling af boligområder og socialøkonomiske
tiltag (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Demokrati- og Kommunikationsudvalget den 22. november 2018
- 30. november 2018 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til om 3B’s indsats med byudvikling og socialøkonomi
skal fortsætte, gerne i samarbejde med en eller flere boligorganisationer i KAB-fællesskabet.
Beslutningspunkt
Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen:
1.

at der i forhold til videreførelse af 3B’s indsats med byudvikling og socialøkonomi inviteres
til en projektlederstilling delt mellem de tre store københavnerselskaber i KAB-fællesskabet,
henholdsvis 3B, SAB og AKB, København.
Fordelingen af udgifterne skal afklares, men 3B’s andel vil svinge mellem en tredjedel og
halvdelen af beløbet til projektlederen, aktiviteter og evaluering, dvs. i alt ca. mellem
1.000.000-1.500.000 kr.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2015, at 3B skulle gennemføre et projekt om
udvikling af 3B’s store boligområder samt socialøkonomiske indsatser i 3B’s afdelinger. Der blev
bevilliget 2,25 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til udgifter forbundet med udvikling af store boligområder.
Projekterne løber til udgangen af april 2019.
Formålet var at udvikle nogle af 3B’s store udsatte boligområder. Dels ved at udvikle og gennemføre udviklingsplaner for større boligområder, ved større fysiske tiltag og socialøkonomiske aktiviteter. Dels ved generelt at udvikle socialøkonomiske aktiviteter og samarbedet med socialøkonomiske virksomheder i hele organisationen.

Løsning
Status på 3B’s indsats med byudvikling og socialøkonomi
Som det fremgår af bilag 1 er der sat en række initiativer i gang. Der er bl.a. et udviklingsprojekt og
en strategiplan i gang for Folehaven samt et udviklingsarbejde i Urbanplanen – herunder arbejde
med infrastrukturen i Hørgården.
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På det socialøkonomiske område har 3B fået igangsat en række tiltag i alle store boligområder og
opbygget et bredt netværk af socialøkonomiske samarbejdspartnere, der er parat til at udrulle aktiviteter i både afdelinger med og uden boligsociale helhedsplaner. Organisationsbestyrelsen har
nedsat en arbejdsgruppe, der har fulgt projekternes udvikling siden 2016.
Det er administrationens vurdering, at arbejdet med udvikling af 3B’s store boligområder er godt på
vej. Arbejdet med byudviklingsplaner er blevet løftet, og helhedssyn og beboerperspektiver står
mere skarpt i arbejdet med konkrete planer for fx Folehaven.
De socialøkonomiske indsatser er begyndt at tage fart. I dag er der aktiviteter i alle de større områder med boligsociale helhedsplaner (Urbanplanen, Folehaven, Høje Gladsaxe og Egedalsvænge),
og der arbejdes også på at etablere socialøkonomi i Hjortegården.
Samtidig er 3B blevet kendt som en boligorganisation, der vil og kan arbejde med socialøkonomi i
boligområderne.
Socialøkonomiske indsatser skaber nye økonomiske muligheder og rummelige arbejdspladser i
boligområderne. De bidrager også til, at der kommer nye funktioner og mere liv i afdelingerne, og
der ses allerede nu de første spæde tegn på øget tryghed og bedre omdømme som følge af indsatserne.
Blandt andet på grund af udvikling og implementering af Fremtidens Drift i 3B, har det ikke været
muligt at gennemgå 3B’s kerneydelser med henblik på at afdække muligheder for at øge samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder og socialt ansvar i hele organisationen.
Dette arbejde er højt prioriteret i 2019, blandt andet med udarbejdelse af en guide, hvor erfaringer
fra de nuværende tiltag bruges som inspiration og vejledning til afdelinger og driftsområder.
Det er alt i alt administrationens vurdering, at det kræver en fortsat indsats, hvis 3B skal lykkes
med at integrere de socialøkonomiske løsninger i det sociale og fysiske arbejde om at udvikle boligområderne.
Mulig fremadrettet indsats
Administrationen vurderer, at der er et potentiale i at fortsætte arbejdet med byudvikling og socialøkonomi i en 3-årig periode for at sikre udbredelse og forankring af aktiviteterne.
Blandt andet kræver de seneste års udvikling af udsatte byområder, koordinering på tværs af 3B primært drift, byggeri og sociale indsatser samt en inddragelse af beboere og eksterne samarbejdspartnere.
Ligeledes er der både behov og mulighed for at udbrede socialøkonomiske aktiviteter i endnu højere grad i 3B’s afdelinger, ligesom aktiviteterne kan sikres yderligere forankring.
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Der vil være et stort perspektiv i at få udviklet tilbud til de mindre afdelinger i 3B, så indsatsen kommer bredere ud. Ligesom der skal sikres en stærk sammenhæng til den lokale drift. Både for udviklingsplanerne og i forhold til de socialøkonomiske aktiviteter.
På den baggrund foreslås det, at organisationsbestyrelsen drøfter status på arbejde med byudvikling og socialøkonomi, og vurderer behovet for en videreførelse af indsatsen.
Såfremt det besluttes at arbejde videre med byudvikling og socialøkonomi, er det en mulighed at
fortsætte med en ansat projektleder i en treårig periode.
Projektlederen skal have ansvar for at sikre beboerinvolvering i udvikling af deres byrum ved at
koordinere sociale indsatser med omdannelsesprojekter i større afdelinger samt udforske nye muligheder for beboerdrevne byrumsudvikling i mindre afdelinger.
Desuden vil projektlederen have ansvar for at inddrage socialøkonomiske samarbejdspartnere i
videreudvikling af socialøkonomiske tiltag og socialt ansvar i boligorganisationen og boligafdelinger.
Blandt mulige arbejdsopgaver for projektlederen er:


Iværksættelse og understøttelse af socialøkonomiske tiltag i såvel større, som mindre boligområder i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og lokale aktører.



Fundraising og understøttelse af beboerprocesser med henblik på at udvikle byrum for fællesskabet.



Betjening af en arbejdsgruppe omkring socialøkonomi.



Deltagelse i netværk og vidensdeling om socialøkonomi og grønne løsninger.



Understøttelse af de boligsociale sekretariater i deres socialøkonomiske tiltag og udvikling
af byrum for fællesskabet.



Udarbejdelse af materiale og erfaringsopsamling med henblik på at udbrede socialt ansvar
og socialøkonomi.



Samarbejde med ejendomsdriften om såvel socialøkonomiske aktiviteter som udviklingsplaner.

Når 3B er en del af KAB-fællesskabet, skabes der muligheder for udbredelse af socialøkonomiske
tiltag og byudvikling med beboerperspektiv til andre boligorganisationer.
Særligt de to andre store københavnerselskaber i KAB, nemlig SAB og AKB, København, vil kunne
have interesse i dette arbejde.
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På den baggrund er der følgende mulige scenarier:

A) 3B viderefører indsatsen i en ny tre-årig periode. Det vil sikre fuldt fokus på 3B’s afdelinger,
og give maksimal effekt. 3B’s omdømme som den boligorganisation, der har fokus på socialøkonomiske løsninger som en del af arbejdet i udsatte boligområder, vil forstærkes.
B) 3B foreslår – og inviterer til en stilling delt mellem de tre store københavnerselskaber i
KAB-fællesskabet, nemlig SAB og AKB, København. Det vil sikre et fokus på de københavnske boligafdelinger (samt 3B–afdelinger uden for Københavns Kommune), som vil
kunne erfaringsudveksle på kryds og tværs. 3B’s profil på området vil måske stå mindre
stærkt, men 3B vil være den boligforening der trækker andre med i forhold til byudvikling og
socialøkonomi. 3B vil også hermed sætte et stærkt aftryk på KAB-fællesskabet.
C) Varianter af løsning A) og B), eksempelvis med et partnerskab med én anden boligorganisation om en fælles stilling.
D) Projektet videreføres ikke og afvikles i foråret 2019.
Det skal understreges, at 3B’s indflydelse på stillingens indhold og arbejdet med 3B’s afdelinger,
afhænger af omfanget af 3B’s medfinansiering.
Demokrati- og Kommunikationsudvalget anbefaler model B, hvor andre boligorganisationer inviteres til at dele en stilling, og hvor der skabes et større fælles fokus på byudvikling og socialøkonomi
blandt de store Københavnerselskaber i KAB-fællesskabet.

Økonomi
Såfremt den nuværende økonomiske ramme fortsætter i en treårig periode, vil omkostningen være
på ca. 3,0 mio. kr. til ansættelse af en projektleder, hvoraf 500.000 kr. er til aktiviteter og evaluering.
Såfremt der arbejdes videre med andre modeller, såsom delt ansættelse, vil 3B’s andel svinge
mellem en tredjedel og halvdelen af beløbet til projektlederen, aktiviteter og evaluering, dvs. i alt
ca. mellem 1.000.000-1.500.000 kr.
Midlerne vil skulle dækkes af dispositionsfonden.
Såfremt der arbejdes videre med modeller der indebærer delte ansættelsesforhold mellem flere
boligorganisationer, vil der skulle afklares spørgsmål om moms m.m., som potentielt kan have indflydelse på den samlede sum.
Administrationen vil afdække dette – og derved den samlede økonomi i projektet frem mod en
indstilling til organisationsbestyrelsen i 1. kvartal 2019, hvor også andre boligselskabers deltagelse
i indsatsen er afklaret i indstillingen.
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Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen implementere den valgte løsning.
Hvis den valgte løsning involverer de andre store Københavnerselskaber i KAB-fællesskabet, vil
administrationen tage kontakt til dem, med henblik på at afklare, om disse ønsker at deltage i en
fælles indsats om byudvikling og socialøkonomi.
Efterfølgende vil administrationen udarbejde en indstilling til organisationsbestyrelsen i 1. kvartal
2019 om fordelingen af midler til de involverede selskaber i indsatsen.
I februar 2019 orienterer administrationen Demokrati- og Kommunikationsudvalget og organisationsbestyrelsen om, hvorvidt de to andre selskaber i KAB-fællesskabet ønsker et samarbejde om
indsatsen samt en fordeling af udgifterne. Ønsker ingen af de to andre selskaber at deltage i indsatsen, vil administrationen udarbejde en indstilling til Demokrati- og Kommunikationsudvalget og
Organisationsbestyrelsen om, hvorvidt de ønsker en fuldtidsstilling eller en halvtidsstilling alene
finansieret af 3B.

Bilag
1. Oversigt over socialøkonomiske og byudviklingsindsatser.

Protokolbemærkninger / DKU
Demokrati- og Kommunikationsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen. Udvalget ønskede fortsat at 3B inviterer til en stilling delt mellem de tre store københavnerselskaber i KAB-fællesskabet, nemlig SAB og AKB, København.
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Projektliste – socialøkonomi og byudvikling september 2018

Hvad har afd. Sociale Indsatser arbejdet med for udviklingen af socialøkonomi i 3B?

Erfaring og viden
I løbet af de sidste 2½ års arbejde med socialøkonomi har 3B fået en vigtig erfaring og opbygget et stort netværk blandt både små og større aktører i det danske socialøkonomilandskab. 3B er den boligorganisation, der
er kendt for at prioritere arbejdet med socialøkonomi. Derfor får vi flere og flere anvendelser fra sociale iværksættere eller grønne iværksættere (miljøorienterede organisationer), der vil samarbejde med os om at udvikle
aktiviteter og grønne løsninger for vores beboere. 3B bliver også opsøgt af universiteter, der arbejder med
socialøkonomi. Sociale Indsatser deltager fx i et nationalt netværk styret af Roskilde Universitet, der kortlægger socialøkonomi i Danmark som en del af en europæisk undersøgelse. Senest er Sociale Indsatser af Københavns Universitet blevet tilbudt at deltage i et tværfagligt og internationalt samarbejde, der skal arbejde
med ’Nature Based Solutions’ dvs. grønne indsatser med sociale formål, som både vil starte aktiviteter i vores
boligområder og forske i resultater af indsatserne. Slutningen af den første projektperiode skal markeres med
udgivelsen af en guide til boligafdelinger og driftsområder, der vil starte med socialøkonomi og grønne indsatser.

Tværgående aktiviteter (flere afdelinger)
I Tråd Med Verden (ITMV): er navnet på en forening stiftet i Ishøj. Foreningen har arbejdet i seks år med
kvinder i en boligsocial helhedsplan. Kvinder kommer i meningsfulde forløb omkring sy-opgaver bestilt af designere, museer eller private. 3B åbnede et sy-værksted i Høje Gladsaxe i januar 2018 i samarbejde med
foreningen. Samarbejdet med 3B hjalp ITMV med at blive etableret som socialøkonomisk virksomhed, og de
fik en større samarbejdsaftale med Berendsen i august 2018. 3B arbejder på at få ITMV etableret i andre boligområder.
Madfællesskaber: 3B samarbejder med Madskolen Jorden Rundt om at etablere madskoler og folkekøkkener i Urbanplanen, Folehaven og Høje Gladsaxe. I Urbanplanen blev både madskole og folkekøkken etableret
i 2016. Folehaven har haft madskole siden 2017. Sociale Indsatser arbejder på at finde fondsmidler, så madfællesskaber etableres i de tre store boligområder. Madskoler og folkekøkkener kan skabe bedre naboskab
og mulighed for at prøve kræfterne af for både frivillig og folk i jobafklaring. Erfaringen fra Urbanplanen viser,
at beboerne i madskolen og folkekøkkenet skaber småjobs til sig selv ved at levere catering mad til lokale
arrangementer.
3B og Incita skaber fritidsjobs: I april 2017 fik 3B og den registrerede socialøkonomiske virksomhed Incita
knap en million fra Erhvervsstyrelsen til at skabe 110 fritidsjobs til unge i Kokkedal og i Valby på 2 år. I løbet
af de første 9 måneder i projektet var der skabt godt 30 fritidsjobs i Valby. Samarbejdspartnerne oplever til
gengæld udfordringer i Egedalsvænge, hvor lokale virksomheder tøver med at ansætte unge, der har adresse
Dato/initialer
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i Egedalsvænge. Der er pt. kun 5 unge fra Egedalsvænge, der er kommet i fritidsjobs. Derfor arbejder 3B og
Incita på målrettet at opsøge Fredensborgs virksomheder med henblik på at skabe sparke døre ind for unge
fra Egedalsvænge.
Oplevelsesøkonomi i udsatte byområder
Dette projekt vil åbne muligheder for beboerne på et helt nyt forretningsområde i vores afdelinger. 3B inviterede i juni 2018 folk fra turistbranchen og socialentreprenører til et idémøde i Urbanplanen med henblik på at
afdække muligheder for at søsætte 2 prøveprojekter, hvor vi inviterer turistgrupper til boligområdet. Det handler om at skabe stolthed i boligområdet og vise de gode projekter og indsatser for folk fra både ind- og udlandet. Fremtidens turister vil besøge steder, hvor ganske almenlige Københavnere har deres hverdag. De vil
også deltage i lokale fællesskabsaktiviteter. Almene boligområder er ofte netop de steder, man ikke viser i
turistbrochurer, men vi mener, at det er en fejl. Der er noget at være stolt af, og vores boligområder kan også
være udstillingsvinduer for den danske models succes. Aktiviteter inden for oplevelsesøkonomi vil skabe
småjobs for beboerguides, der vil vise deres kvarter, eller fx tilberede en måltid for besøgende.
Intugreen
En af 3B’s beboere er grøn iværksætter. Som selvstændig har hun været med til at starte arbejdsstedet for
grønne iværksættere på Nørrebrogade, Greencubator. Sociale Indsatser samarbejder med Greencubator om
at udvikle en app, ’Intugreen’, der skal fremme brugen af grønne områder i de afdelinger, der vil bruge deres
grønne områder til at styrke fællesskabet. Den slags aktivitet kan med fordel tilbydes afdelinger uden boligsociale helhedsplaner.
Gourmet Restaurant: Entrée tilbyder catering til større selskaber og oplærer samtidig unge (primært nyligt
ankomne flygtninge og unge med integrationsudfordringer), så de kan bestride jobs i fx Sticks’n Sushi, Halifax
eller lignende større køkkener, der pt. Mangler arbejdskraft. 3B og Entrée vil åbne en restaurant i et boligområde, hvor man kunne ansætte lokale beboere i køkkenet og tiltrække kunder fra omgivende kvarterer til boligområdet. Det vil skabe mere liv og nye aktiviteter i et af 3B’s større boligområder. Samarbejdet handler i 2018
om at finde de rigtige lokaler til at drive denne aktivitet og fundraise til opstartsudgifter. Roskildefonden har
tilkendegivet interesse for projektet.

Egedalsvænge
Rengøring med socialt ansvar: Projektet har kørt siden september 2017. Der er pt ansat en teamchef på 30
timer, som var tidligere kontanthjælpsmodtager fra Egedalsvænge. Desuden har driften ansat en medarbejder
på 30 timer og 2 medarbejdere i småjobs på 7 timer hver, stadig i samarbejde med Fredensborg Kommune.
Der er nu evalueret på projektet efter det første år. Egedalsvænge har fået en besparelse på 20% i forhold til
tidligere indkøb af rengøring hos et eksternt firma. Chefen for rengøringsteamet har også en direkte kontakt
med beboerne, som oplever et højere serviceniveau end tidligere. Dette projekt har stort opskaleringspotentiale, da samarbejdsmodelen kan anvendes, hvor der er behov for rengøring.
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Småjobs til vedligeholdelse af fællesarealer
På linje med rengøringsjobs til kontanthjælpsmodtagere er der også skabt en stilling til vedligeholdelse af
grønne områder i samarbejde med Fredensborg Kommune. Erfaringen med disse tiltag skal samles op i en
guide for socialt ansvar og socialøkonomi, som skal inspirer andre driftsområder, der vil gå i gang med at skabe småjobs i samarbejde med jobcentre i andre kommuner.
Café Kokkedal: Hver torsdag kan forældre, der henter deres børn i de lokale institutioner nyde en kop kaffe
og en kage samt købe kvalitetsaftensmåltid til hele familien. Caféen er en stor succes, især take-away-ordningen. Aktiviteten kører i Egedalsvænges selskabslokale. Projektet får nu minimal hjælp fra 3B, og har kørt i 1½
år. Der er en fin økonomi, der dækker løn for 2 lommepengejobs, en køkkenassistent og delvis køkkenchefen.
Salget blev øget, så køkkenchefen kan lønnes for de timer, hun bruger i projektet. De to lommepengejobs
betyder meget for de to unge, der oplever anerkendelse i lokalområdet og en markant forbedring i deres skolegang. De 2 første unge, der blev skolet i caféen er nu videre i fritidsjobs andre steder, og der er kommet 2
nye unge i lommepengejobs, som bliver skolet til at passe et arbejde. På denne måde fundgerer caféen som
et jobakademi.

Urbanplanen
Svampefarm i Urbanplanen: Beyond Coffee er en mindre socialøkonomisk virksomhed. Deres hovedaktivitet er at dyrke svampe på kaffegrums i brugte containere. Siden begyndelsen af 2017 har 3B og Beyond Coffee arbejdet på opførelsen af en svampefarm, som begyndte at producere velsmagende østershatte i marts
2018. Farmen er Beyond Coffees hidtil største farm. Den skal producere et ton svampe om måneden, som
skal sælges til restauranter og hoteller. Farmen vil også tiltrække besøgende udefra og indgå i arbejdet med
at skabe et lokalt miljø for socialentreprenører i Urbanplanen.
Biernes Hus med Bybi og Grennesminde: 3B og Bybi arbejder sammen om at bygge et ’Biernes Hus’. 3B
har givet et tilskud til at udvikle konceptet og projektet. Realdania har også bidraget med 150.000 kr. til projektering af Biernes Hus. 3B vil have en stor aktie i udviklingen af et hus, der både kan være omdrejningspunkt
for produktion og oplevelser omkring honning, bier og naturen i byen, men også i bredere forstand rumme
muligheder for iværksættere og lokale beboere. 3B og Bybi har inviteret den registreret socialøkonomiske
virksomhed Grennessminde med i projektet. Grennessminde skal drive en café og en butik i Biernes Hus,
hvor der også vil være mulighed for at skabe beskæftigelse for udsatte unge, som er Grennesmindes primære
målgruppe.

Valby:
Samarbejdet med Grennessminde er også blevet bredere i 2018, hvor 3B satser på at etablere samarbejde
mellem boligsociale sekretariater og Grennessminde med henblik på at skabe jobs til udsatte unge fra flere
boligområder. Grennessminde driver en socialøkonomisk café på Grøntorvet, tæt på Folehaven, hvor nogle af
kvarterets unge vil kunne tilbydes arbejde.
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Genbrugsforretningen i Folehaven kører stadigvæk på tredje år. En gruppe frivillige sælger både kaffe, kager samt brugte ting og tøj på Folehavens butikstorv. Butikken har et overskud, der går til lokale aktiviteter, og
butikkens frivillige er også med til at udvikle butikstorvet, hvor de fremover vil passe nye planter og møbler.
Udvikling af grønne områder: Folehaven er i gang med en større udviklingsplan i samarbejde med Københavns Kommunes områdefornyelse Folehaven. En del af området skal udvikles med fysiske tiltag, som skal
gå hånd i hånd med sociale indsatser. En vigtig opgave for 3B er at inddrage samarbejdspartnere, der arbejder med bæredygtige grønne projekter, så der kommer liv i Folehavens mange grønne arealer. Vi arbejder
med Guldminen, som bygger bymøbler med genbrugsmaterialer. Guldminen vil etablere et værksted i området, så beboere kan være med til at designe og bygge deres egne bymøbler. Arbejdet er allerede startet på
Folehavens torv. Studio Debris er en non-profit organisation, der arbejder med urban farming og indretning af
byrum. Studio Debris vil være med til at etablere en planteskole i Folehaven i samarbejde med den boligsociale indsats, så beboere kan være med til at dyrke planter, der skal bruges til at beplante kvarterets grønne
områder og byhaver, og på sigt sælge planter til andre boligområder.

Måløvpark
På linje med Egedalsvænge men i mindre skala har Måløvpark også et lille rengøringsteam, der er igangsat i
samarbejde med Ballerup Kommune, som har hjulpet driften med at rekruttere lokale kontanthjælpsmodtagere.
Hjortegården
Etablering af et socialøkonomisk kraftcenter: Når vi udvikler socialøkonomi i vores boligområder, er det
vigtigt, at vi sætter vores samarbejdspartnere i spil, og udnytter deres kompetencer. Det forsøger 3B at gøre i
Hjortegården, hvor 3B tog initiativ til et samarbejde med I Tråd Med Verden, Incita og Folkekirkens Nødhjælp
med henblik på at etablere et socialøkonomisk kraftcenter. 3B, INCITA og Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med Herlev Kommune om at finde passende lokaler til etableringen af aktiviteter, der vil skabe nye muligheder for beboere, der har udfordringer med at komme på arbejdsmarkedet.

Hvad har afdelingen Sociale Indsatser arbejdet med for udviklingen af 3Bs de store boligområder?
Folehaven
I Folehaven har 3B stået for opstarten af en koordineringsproces med Københavns Kommune med henblik på
at igangsætte en større udviklingsplan for boligområdet og omgivende områder. I samarbejde med Byg er der
koordineret indsatserne i Folehaven så den boligsociale helhedsplan, den fysiske helhedsplan, det lokale tryghedspartnerskab, kommunens områdefornyelse samt kommunens fysiske udviklingsplan i området koordineres mod fælles fremtidige mål og med inddragelse af kvarterets beboere.
Resultatet af dette arbejde består af to planer:
1) en lokal udviklingsplan, hvor kommunale og enkelte 3B grunde tænkes i sammenhæng med henblik
på at skabe nye levende og fællesskabsfremmende byrum og funktioner i kvarteret.
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2) 3Bs strategiplan for Folehaven, der angiver pejlemærker og prioriteringer for kvarterets udvikling på
langt sigt (30 år).
Urbanplanen
3B deltager aktivt i koordineringen af kvarterets udvikling, og arbejder med både sociale og fysiske redskaber,
for at Urbanplanens beboere får nye byrum og funktioner, der bidrager til udviklingen af fællesskabet.
3B står blandt andet for betjeningen af et infrastruktur- og parkeringsudvalg, der arbejder på at finde fælles
løsninger, så alle afdelinger i kvarteret har rimelig adgang til P-pladser. Dette udvalg skal fremover sætte fokus på infrastrukturen, så nye byrum kan opstå, når arbejdet med klimatilpasningen afsluttes i de forskellige
afdelinger. I hørgården arbejder Sociale Indsatser på at udvikle afdelingens fællesarealer i samarbejde med
kvarterets beboere og eksterne rådgivere. Arbejdet skal udmunde i en ansøgning til Landsbyggefondens infrastrukturpulje.
Egedalsvænge
Afd. Sociale Indsatser indledte en proces med Fredensborg Kommune og andre lokale partnere med henblik
på at sætte gang i en udviklingsplan for Kokkedal med Holmecenteret som omdrejningspunkt. 3B udarbejdede diverse oplæg med forslag til, hvordan kvarteret kunne udvikles til en bydel i social balance ved at sammentænke fysiske og sociale indsatser i de kommende år og ved at bringe de forskellige parter i den lokale
udvikling sammen i et arbejdsfællesskab, der kunne definerer fremtidige fælles mål for området.
Fredensborg Kommune har desværre ikke ønsket at gå videre med dette arbejde, og det vurderes ikke, at 3B
kan løfte opgaven alene. Den lokale udvikling kræver at Egedalsvænges matrikel og tilstødende kommunale
og private matrikler indgår i en fælles plan. Derfor er kommunen den vigtigste aktør, hvis en effektfuld udviklingsplan skal gennemføres. Projektet er pt. lukket ned.
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Valby-ejendommene – Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Byggeudvalget den 20. november 2018
- 26. november 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan for afdeling Valby-ejendommene.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der arbejdes videre med en fysisk helhedsplan for afdeling Valby-ejendommene, og at
der dermed oprettes projekteringskredit på op til 4,5 mio. kr. samt udstedes en moderselskabserklæring som garanti til udarbejdelse af den endelige fysiske helhedsplan frem til
Skema A. Midlerne indgår som en del af den fysiske helhedsplan. Såfremt helhedsplanen
ikke realiseres, skal midlerne finansieres som en almindelig byggesag i afdelingen eller af
dispositionsfonden, såfremt der ikke igangsættes byggesag.

Problemstilling
Fysisk helhedsplan for hele afdelingen
Administrationen har i perioden 2003-2013 arbejdet på en foreløbig fysisk helhedsplan for afdeling
Valby-ejendommene, hvor én af afdelingens fem blokke skulle gennemrenoveres (blok 4). Projektet blev imidlertid for dyrt, og projektet blev derfor ikke gennemført.
Det har været afdelingens og administrationens ønske, at muligheden for at gennemføre en fysisk
helhedsplan fortsat blev afsøgt, da hele afdelingen har et større renoveringsefterslæb. Blandt andet derfor blev afdelingen i 2015 udpeget som én af 3B’s særlige fokusafdelinger. I forlængelse
heraf blev der på organisationsbestyrelsesmødet den 16. september 2016 afsat 300.000 kr. til
igangsætning af forundersøgelser til en fysisk helhedsplan for hele afdelingen. Denne bevilling blev
hævet til i alt 700.000 kr. på organisationsbestyrelsesmødet den 5. april 2018. Der er pt. forbrugt i
alt ca. 430.000 kr. De resterende midler er bl.a. disponeret til yderligere registrering af badeværelser og bygningsarvsscreening.
Sideløbende med afsøgningen af mulighederne for en fysisk helhedsplan er der igangsat en almindelig byggesag i afdelingen om faldstammer, vandinstallationer og elinstallationer, da disse arbejder ikke kan afvente en fysisk helhedsplan.
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Status forundersøgelser
Der blev i foråret 2018 udført en ekstern byggeteknisk forundersøgelse for at afdække renoveringsbehovet i afdelingen, som dokumentation over for Landsbyggefonden (LBF). Forundersøgelsen viste, at der i perioden 2021-2026 bør gennemføres tre større renoveringsarbejder, henholdsvis udskiftning af vinduer, udskiftning af fuger i murværk samt udskiftning af tage på fire ud af fem
blokke.
Almindelig byggesag eller fysisk helhedsplan
Med udgangspunkt i de byggetekniske forundersøgelser og erfaringer fra andre byggesager med
støtte fra LBF har administrationen regnet på to økonomiske scenarier for gennemførelse af de tre
større renoveringsarbejder, enten som en almindelig byggesag eller som en fysisk helhedsplan
med støtte fra LBF.
Der er stor forskel på, hvordan LBF sammensætter finansiering, og hvilke projekter der kan medtages i en helhedsplan. Således er der i det følgende tale om bedste bud fra administrationen ud fra
det nuværende vidensniveau. LBF’s finansieringsskitse vil formodentlig betyde væsentlige ændringer i forhold til den forudsatte finansieringssammensætning i nedenstående scenarie 2.
Scenarie 1 – Almindelig byggesag
Scenarie 1 er en almindelig byggesag med udskiftning af vinduer, udskiftning af fuger i murværk
samt udskiftning af tage på fire ud af fem blokke.
Scenarie 1 har følgende økonomi (alle beløb er inkl. moms).
Estimerede udgifter:
Samlet estimeret anlægssum
Estimeret finansiering:
Trækningsret (15.000 kr. pr. bolig)
Henlæggelser
Realkreditlån
Estimeret gennemsnitlig huslejestigning

70 mio. kr.

5,5 mio. kr.
8,7 mio. kr.
55,8 mio. kr.
140 – 160 kr./m2/år

Scenarie 2 - fysisk helhedsplan med støtte fra LBF
Scenarie 2 er en fysisk helhedsplan med støtte fra LBF. Arbejderne er som i scenarie 1 udskiftning
af vinduer, udskiftning af fuger i murværk samt udskiftning af tage på fire blokke. Hertil kommer de
støttede arbejder, som er ombygning af 53 boliger til tilgængelighedsboliger samt aktivitets- og
tryghedsskabende arbejder på udearealerne. De støttede arbejder er nødvendige for at kunne opnå støtte fra LBF.
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Scenarie 2 har følgende økonomi (alle beløb er inkl. moms).
Estimerede udgifter:
Samlet estimeret anlægssum
Estimeret finansiering:
Trækningsret (15.000 kr. pr. bolig)
Henlæggelser
Støttede lån (LBF)
Ustøttede lån (LBF)
Realkreditlån
Kapitaltilførsel og fællespuljetilskud
Estimeret diverse driftsstøtte:*
Delvis fritagelse for indbetaling af G-indskud
Kapitaltilførsel (3B’s andel 200.000 kr.)
Fællespuljetilskud
Driftsstøtte/huslejestøtte (3B)
Estimeret gns. stigning i husleje
Estimeret gns. stigning i husleje efter aftrapning af driftsstøtte (ca. efter 7 år)

132,2 mio. kr.

5,5 mio. kr.
8,7 mio. kr.
62,0 mio. kr.
33,0 mio. kr.
19,0 mio. kr.
4,0 mio. kr.

1,3 mio. kr.
1,0 mio. kr.
3,0 mio. kr.
2,0 mio. kr.
150 – 170 kr./m2/år
170 – 190 kr./m2/år

* Der er estimeret med at diverse typer driftsstøtte ud fra erfaringer fra andre LBF-sager.

På baggrund af en præsentation af de to scenarier på Valby-ejendommenes afdelingsbestyrelsesmøde den 2. oktober 2018, valgte afdelingsbestyrelsen, at de gerne vil arbejde videre med udarbejdelse af en fysisk helhedsplan for afdelingen. Præsentationen fra afdelingsbestyrelsesmødet er
vedlagt som bilag 1. Administrationen ser også fortsat på, om der er belæg for at ansøge om fysisk
helhedsplan med renoveringsstøtte hos LBF.

Løsning
For at kunne afklare omfanget af en foreløbig fysisk helhedsplan er der behov for at tilknytte rådgivere, der kan udarbejde dispositionsforslag og budgetter, samt indgå i dialog med LBF.
En foreløbig fysisk helhedsplan skal altid tilpasses krav og økonomi fra LBF og Københavns Kommune (KK) og bearbejdes til en endelig fysisk helhedsplan, der kan danne baggrund for en skema
A-godkendelse.
Derfor søges der nu om oprettelse af projekteringskredit samt udstedelse af en moderselskabserklæring som garanti til finansiering af rådgiverhonorar frem til skema A, jf. organisationsbestyrelsen
beslutning den 10. december 2015.
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Administrationen planlægger at indhente tre tilbud på rådgiveropgaven frem til og med foreløbig
helhedsplan inklusiv dispositionsforslag. Såfremt den foreløbige helhedsplan bliver godkendt af afdelingen og organisationsbestyrelsen, indsendes den til LBF.
Efter LBF’s behandling og såfremt der opnås tilsagn om en fysisk helhedsplan, skal der laves en
ny rådgiveraftale for det videre forløb. Hvis der på det tidspunkt er positive erfaringer med det strategiske samarbejde i KAB, kan opgaven gennemføres herigennem, eller alternativt udbydes i et
traditionelt EU-udbud, Den forventede procesplan er som følger:
Risici

Der er en risiko for, at den endelige fysiske helhedsplan ikke godkendes på afdelingsmødet, og at
byggesagen ikke bliver gennemført. I så fald skal dispositionsfonden dække den del af de samlede
omkostninger på op til 6,72 mio. kr.*, der ikke kan indeholdes i en almindelig byggesag.
* De tidligere bevilligede midler på i alt 700.000 kr. til afklaring af den foreløbige fysiske helhedsplan, de
afholdte udgifter på 1,52 mio. kr. til udarbejdelse af demonstrationsprojekt for blok fire samt den i nærværende indstilling ansøgte bevilling på 4,5 mio. kr.

Økonomi
Til udarbejdelse af den endelige fysiske helhedsplan skal der oprettes projekteringskredit på op til
4,5 mio. kr. og udstedes en moderselskabserklæring som garanti til følgende (beløb inkl. moms):
Rådgiverhonorar frem til skema A*
KAB-timer frem til skema A (estimeret 3 dage i 32 måneder)
Diverse omkostninger**
Uforudsete udgifter (10 pct.)
I alt

3.100.000 kr.
950.000 kr.
150.000 kr.
400.000 kr.
4.500.000 kr.

* Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag samt budgetter i dialog med KK og LBF.
** Advokat, tryk mv.
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Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen indhente tre tilbud på
rådgivning frem til og med dispositionsforslag, så der kan tilknyttes rådgiver forventeligt medio
2019.
Når der foreligger en foreløbig fysisk helhedsplan, vil denne blive forelagt afdelingen og herefter
organisationsbestyrelsen til godkendelse inden den sendes til LBF.
Best case forventes der skema A-godkendelse i 2023.

Bilag
1. Præsentation fra afdelingsbestyrelsesmødet den 2. oktober 2018.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Scenarier renoveringsprojekter
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HISTORIK…

2008 - 2014

• 3B indsender forslag til helhedsplan
til Landsbyggefonden.
• Strategien er at totalrenovere blok 4
som et demonstrationsprojekt
(etape1)
• Blok 1-3 og 5 skal renoveres
efterfølgende.

2015 - 2016

•

• Dialogen med Landsbyggefonden handler
om lejlighedssammenlægninger i blok 4.
• Projektet bliver bearbejdet flere gang for at
opnå besparelser. Det lykkedes ikke at få
projektet til at hænge sammen økonomisk.
• 3B ønsker at man ser på afdelingen samlet
og ikke etapevis

Arbejdet med helhedsplan er i bero, mens 3B udarbejder handleplan og indsatsplan for
afdelingen, der er udpeget som fokusafdeling i 3B.

2017 - 2018

• Som opfølgning på indsatsplanen
igangsætter afdelingsbestyrelsen byggesag
med faldstammer, vand- og elinstallationer

• Det aftales at administrationen undersøger,
om det er relevant at arbejde videre med en
fysisk helhedsplan

6062 Valby-ejendommene - afdelingsbestyrelsesmøde den 2. oktober 2018

• Afdelingen godkender
byggesagen (juni 2018)
• Afdelingsbestyrelsen skal
beslutte, om der skal arbejdes videres med en fysisk
helhedsplan (okt. 2018)
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2 VEJE AT GÅ …

Renovering
af Valbyejendommene

Scenarie A
Almindelig byggesag

BYGGETEKNISK GENNEMGANG VISER:
3 kommende større renoveringsarbejder
• Udskiftning af vinduer (2021)
• Udskiftning af tage blok 2-5 (2024)

Scenarie B

• Udskiftning af mørtelfuger (2026)

LBF-støttet byggesag
(Fysisk helhedsplan)

6062 Valby-ejendommene - afdelingsbestyrelsesmøde den 2. oktober 2018
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SCENARIER
Scenarie A
Almindelig byggesag

FORDELE:
• Større indflydelse på projekter og omfang
• Hurtigere proces med mindre ventetid.
• Ingen genhusning.

Forudsætninger for scenarie A:
• Udskiftning af vinduer (2021)
• Udskiftning af tage blok 2-5 (2024)
• Udskiftning af mørtelfuger (2026)

Scenarie B
LBF-støttet byggesag
(Fysisk helhedsplan)
Forudsætninger for scenarie B:
• Udskiftning af vinduer (2021)
• Udskiftning af tage blok 2-5 (2024)
• Udskiftning af mørtelfuger (2026)

+

• Tilgængelige boliger (blok 4)
• Udearealer og fællesarealer
(miljøarbejder)
6062 Valby-ejendommene - afdelingsbestyrelsesmøde den 2. oktober 2018

UDFORDRINGER:
• Mindre for den enkelte huslejekrone
• Afdelingen vil have et større renoveringsefterslæb på køkken
og bad.

FORDELE:
• Mere for den enkelte huslejekrone (mulighed for billigere lån
og driftsstøtte)
• Afdelingen er mere fremtidssikret.
• Der er bedre muligheder for at blive i afdelingen, hvis man fx
bliver gangbesværet.
• En del af afdelingens køkkener og badeværelser bliver
moderniseret med støtte.
UDFORDRINGER:
• Der skal udføres LBF-støttede arbejder, fx tilgængelige boliger.
• Det bliver en større og mere omfattende renovering med
større gener for beboerne
• Genhusning nødvendig i blok 4
• Der bliver evt. færre boliger eller nogle boliger bliver mindre
• Længere proces med mere ventetid – en vinduesudskiftning
forventes ikke at kunne gennemføres i 2021
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FINANSIERING scenarier
Scenarie A

Scenarie B

Almindelig byggesag

LBF-støttet byggesag (Fysisk helhedsplan)

Anden finansiering

Huslejestigning

Huslejestigning

Eksisterende huslejeniveau

Eksisterende huslejeniveau

6062 Valby-ejendommene - afdelingsbestyrelsesmøde den 2. oktober 2018
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ESTIMAT – Scenarie A:
Almindelig byggesag
Budget (estimat)
Anlæggelsessum, inkl. moms ca.

70.000.000 kr.

Henlæggelser

8.700.000 kr.

Trækningsret

5.500.000 kr.

Låneramme i alt

55.800.000 kr.

Huslejekonsekvens (estimat), pr. måned
2 rums bolig

(44,0 m²)

ca. 540-590 kr.

3 rums bolig

(60,0 m²)

ca. 730-800 kr.

4 rums bolig

(72,0 m²)

ca. 870-960 kr.

4 rums bolig

(98,2 m²)

ca. 1.190-1.310 kr.

6062 Valby-ejendommene - afdelingsbestyrelsesmøde den 2. oktober 2018

6/9

Punkt 18, Bilag 1: Bilag 1 - Præsentation fra afdelingsbestyrelsesmødet den 2.
oktober 2018.pdf

ESTIMAT – Scenarie B:

LBF-støttet byggesag (Fysisk helhedsplan)
Budget (estimat)
Anlæggelsessum, inkl. moms ca.

135.000.000 kr.

Henlæggelser

8.700.000 kr.

Trækningsret

5.500.000 kr.

Låneramme i alt

120.800.000 kr.

Huslejekonsekvens (estimat), pr. måned
Eksempel boligtype

Huslejestigning pr.
måned. (år 1-4)

Stigning pr. Samlet stigning efter
måned pr. år
6 år
(år 5-6)

2 rums bolig

(44,0 m²)

ca. 570-630 kr.

+ 33 kr. pr. mn år

ca. 640 - 690

3 rums bolig

(60,0 m²)

ca. 780-850 kr.

+ 45 kr. pr. år

ca. 860 – 940

4 rums bolig

(72,0 m²)

ca. 930-1020 kr.

+ 54 kr. pr. år

ca. 1.040 – 1.130

4 rums bolig

(98,2 m²)

ca. 1.270-1.400 kr.

+ 74 kr. pr. år

ca. 1.410 – 1.530

6062 Valby-ejendommene - afdelingsbestyrelsesmøde den 2. oktober 2018

7/9

Punkt 18, Bilag 1: Bilag 1 - Præsentation fra afdelingsbestyrelsesmødet den 2.
oktober 2018.pdf

ESTIMAT – Sammenligning af scenarier
Opsummering
Budget (estimat)
Almindelig byggesag
Anlæggelsessum, ca.

LBF-støttet byggesag

70.000.000 kr.

135.000.000 kr.

Henlæggelser

8.700.000 kr.

8.700.000 kr.

Trækningsret

5.500.000 kr.

5.500.000 kr.

55.800.000 kr.

120.800.000 kr.

Låneramme i alt (afrundet)

Huslejekonsekvens (estimat), pr. måned
Almindelig byggesag

LBF-støttet byggesag
De første 4 år

LBF-støttet byggesag
efter aftrapning af driftsstøtte

2 rums bolig

(44,0 m²)

ca. 540-590 kr.

ca. 570-630 kr.

ca. 640 - 690 kr.

3 rums bolig

(60,0 m²)

ca. 730-800 kr.

ca. 780-850 kr.

ca. 860 – 940 kr.

4 rums bolig

(72,0 m²)

ca. 870-960 kr.

ca. 930-1020 kr.

ca. 1.040 – 1.130 kr.

4 rums bolig

(98,2 m²)

ca. 1.190-1.130 kr.

ca. 1.270-1.400 kr.

ca. 1.410 – 1.530 kr.
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PROCES

Almindelig byggesag

LBF-støttet byggesag (Fysisk helhedsplan)
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Punkt 20: Indstilling - Skovkvarteret - Godkendelse af byggeregnskab og skema
C (B)

Skovkvarteret – Godkendelse af byggeregnskab
og skema C (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Byggeudvalget den 20. november 2018
- 26. november 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til byggeregnskab og skema C for opførelse af 52 AlmenBolig+ boliger i afdeling Skovkvarteret.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at byggeregnskab og indberetning af skema C godkendes og fremsendes til Københavns
Kommunes godkendelse.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen har den 21. marts 2013 godkendt igangsættelse af projektet vedr. opførelse af en ny AlmenBolig+-afdeling, Skovkvarteret, med 52 boliger på i alt 5.151m². Den 2. juli
2015 har organisationsbestyrelsen godkendt skema B og grundkøb.
Til afdelingen er der opført et fælleshus i AKB, Københavns nærliggende boligafdeling Nordre Fælled Kvarter. Fælleshuset deles med AKB, Københavns andre afdelinger Nordre Fælled kvarter og
Park kvarter.
Byggeriet blev afleveret i august 2017 med indflytning den 1. september 2017.

Løsning
KAB har været byggeforretningsfører på byggesagen og har nu udarbejdet byggeregnskab (bilag
1), til Byggeudvalgets og organisationsbestyrelsens godkendelse inden indberetning af skema C til
Københavns Kommune (KK).

Økonomi
Sagen er skema B godkendt med en samlet anskaffelsessum på 111.003.983 kr. Der aflægges nu
et regnskab med en anskaffelsessum på 111.409.164 kr., dvs. med et merforbrug på i alt 405.181
kr.
Byggeriet er opført 8 pct. under det maksimale rammebeløb plus energitillæg for 2015, der i 2015
udgjorde i alt 23.540 kr./m².
1
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Punkt 20: Indstilling - Skovkvarteret - Godkendelse af byggeregnskab og skema
C (B)

De væsentligste afvigelser forekommer således:
Grundudgifter:
Her forekommer et samlet mindre forbrug på 1.411.351 kr. Årsagen er primært væsentlige besparelser på kloakbidraget, som blev forhandlet på plads med HOFOR.
Entrepriseudgifter:
Her er konstateret et samlet merforbrug på 2.894.895 kr. En væsentlig forklaring er en betydelig
afvigelse på posten indeksregulering af entreprisesummen, som udgør 1.038.941 kr. Hertil kommer en række ekstra entreprisearbejder for i alt ca. 1.855.953 kr., blandt andet arbejder omkring
oprensning og ekstrafundering samt etablering af forberedelse for ventilation i fremtidige rum.
Omkostninger og gebyrer:
Her forekommer et samlet mindre forbrug på 1.078.362 kr. De væsentligste årsager er nogle ekstremt lave byggelånsrenter og et betydeligt tilskud fra realkreditinstituttet.
Af den samlede anskaffelsessum udgør afsatte poster 2.670.598 kr. Der aflægges særskilt regnskab for disse senere.
Alle beløb er inkl. moms.
Anskaffelsessum
Grundudgifter
Entrepriseudgifter
Omkostninger og gebyrer
I alt

Skema B
24.000.200
76.886.919
10.116.864
111.003.983

Skema C
22.588.849
79.781.814
9.038.502
111.409.164

Afvigelse
-1.411.351
2.894.895
-1.078.362
405.181

Finansiering
Realkreditlån
Grundkapital
Beboerindskud
I alt

97.683.505
11.100.398
2.220.080
111.003.983

98.040.065
11.140.916
2.228.183
111.409.164

356.560
40.518
8.103
405.181

Videre proces
Regnskaberne er lige nu til revision. Der forventes ingen særlige bemærkninger i den forbindelse.
Revisionspåtegning forventes modtaget primo december.
Efter forventet godkendelse af nærværende regnskab i organisationsbestyrelsen fremsendes disse
til godkendelse i KK.
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Punkt 20: Indstilling - Skovkvarteret - Godkendelse af byggeregnskab og skema
C (B)

Bilag
1. Skovkvarteret - Byggeregnskab af den 17.05.2018.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 22: Indstilling - Egedalsvænge - Ordinært afdelingsmøde og budget 2019
(B)

Egedalsvænge - Ordinært afdelingsmøde og budget 2019 (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- 6. december 2018 / Solvej Strømsted / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdelingsbudget 2019 for Egedalsvænge og indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde for at vælge afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at det besluttes, om budget 2019 for Afdeling 3045 Egedalsvænge skal godkendes.

2.

at det besluttes, om afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge skal anmodes om inden for 14
dage at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde med valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer på dagsordenen.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen godkendte den 15. september 2018 udkast til budget for Afdeling 3045
Egedalsvænge under forudsætning af afdelingsmødet godkendelse.
Budgetudkastet var på det tidspunkt ikke godkendt af afdelingsbestyrelsen, og afdelingsbestyrelsen har efterfølgende valgt at forelægge et ændret budget for afdelingsmødet, som den 11.
november 2018 godkendte dette forslag til budget for 2019. Organisationsbestyrelsen skal derfor
tage stilling til dette budget.
På afdelingsmødet den 11. november 2018 blev der samtidig begået en fejl i valget af medlemmer
til afdelingsbestyrelsen, idet der kun blev valgt fire og ikke fem medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om afdelingsbestyrelsen skal anmodes om at
indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde, hvor der gennemføres et korrekt valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Løsning
Afdelingsbudget 2019 – Egedalsvænge
Administrationens udkast til budget for 2019 viste en lejeforhøjelse på 4,89 pct. svarende til 31,55
pr. m². Lejeforhøjelsen skyldes især, at det blev foreslået at hæve henlæggelser med ca. 1,1 mio.
kr., og at nedtrapning af driftsstøtten til lån vedrørende den gennemførte fysiske helhedsplan på 25
kr. pr. m² indgik.
1
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Punkt 22: Indstilling - Egedalsvænge - Ordinært afdelingsmøde og budget 2019
(B)

Afdelingsbestyrelsen ønskede en række ændringer til dette budgetudkast, som administrationen
derefter indarbejdede i det budget, som blev forelagt afdelingsmødet. Ændringerne omfatter overordnet tre områder:


Reduktion af udgifterne på konto 114 svarende til ca. to årsværk, hvilket betyder, at antallet
af medarbejdere i Egedalsvænge skal reduceres fra ca. 10 til ca. 8.



Reduktion af den planlagte forhøjelse af henlæggelserne, så henlæggelserne hæves med
0,6 mio. kr.



En række andre besparelser og justeringer, herunder at der ikke sker afvikling af underskuddet i 2017, førend der foreligger et godkendt regnskab for 2017, jf. nedenfor.

Ændringerne til administrationens oprindelige budgetudkast, som blev godkendt af organisationsbestyrelsen den 15. september 2018, fremgår af bilag 1.
Afdelingsmødet godkendte den 11. november 2018 afdelingsbestyrelsens budgetforslag (bilag 2),
der medfører en huslejenedsættelse på 0,11 pct. svarende til 0,71 kr. pr. m2.
Der kan til det vedtagne budget særligt bemærkes følgende:


En reduktion på to årsværk i driften vil medføre en mærkbar reduktion i serviceniveauet i afdelingen.



Der er fortsat behov for at øge henlæggelserne i afdelingen væsentligt. De øgede henlæggelser dækker stort set alene en forhøjelse af budgettet til genopretning ved fraflytning i de
kommende to år, så det delvist svarer til det nuværende behov. Henlæggelserne til vedligehold af køkkener, badeværelser og lejlighedsdøre er samtidig nedsat.
Det netop gennemførte bygningseftersyn, der omfatter de kommende 20 års vedligeholdelsesarbejder, peger på en lang række vedligeholdelsesarbejder, som ikke er medtaget i det
godkendte budget og den godkendte dv-plan, og som trænger sig på, da de pågældende
bygningsdele for manges vedkommende er fra ejendommens opførelse for 45 år siden: udskiftning af køkkener, udskiftning af vådrumsgulve (badeværelser), genopretning/udskiftning af trægulve, udskiftning af altaninddækninger og glaskarnapper, udskiftning af radiatorer, nye legepladser, udskiftning af vaskemaskiner i vaskerier og regnvandsanlæg til vaskerierne, maling af vaskerier og trappeopgange, udskiftning af kælderdøre og kældervinduer,
udskiftning af fuger ved vinduer og døre samt udskiftning af vand- og varmeledninger samt
varmeanlæg.

Afdelingsmødet blev gjort opmærksom på disse forhold.
2
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Punkt 22: Indstilling - Egedalsvænge - Ordinært afdelingsmøde og budget 2019
(B)

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om det godkendte budget for Egedalsvænge skal
godkendes.
Hvis organisationsbestyrelsen ikke godkender budgettet, skal budgettet indbringes for tilsynsmyndigheden, Fredensborg Kommune, som en budgettvist. Organisationsbestyrelsen skal i den forbindelse redegøre for, på hvilke punkter budgettet ønskes ændret.
Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge består af ni medlemmer: en formand og otte ordinære medlemmer, hvoraf fire er på valg hver andet år.
På det ordinære afdelingsmøde den 11. november 2018 var formanden og fire afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der blev valgt i maj 2017, således på valg. Dette valg blev også gennemført.
Imidlertid er et afdelingsbestyrelsesmedlem, der blev valgt på det foregående ordinære afdelingsmøde i 13. november 2017, trådt ud af afdelingsbestyrelsen inden det netop gennemførte ordinære
afdelingsmøde. Der var til gengæld en suppleant, som var indtrådt i denne plads. Administrationen
var inden afdelingsmødet ikke orienteret herom.
Det følger af 3B’s vedtægter § 15, stk. 9, at en suppleant indtræder frem til næste ordinære afdelingsmøde. Den indtrådte suppleant skulle således også have været på valg på det netop gennemførte afdelingsmøde – udover de fire medlemmer der i øvrigt var på valg.
Der skulle således have været valgt fem afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvoraf de fire blev valgt
for to år og én for et år. Det følger endvidere af 3B’s vedtægter (§ 15, stk. 7), at valget af de fem
medlemmer skal gennemføres som én samlet valghandling, hvor stemmetallene afgør, hvem der
er valgt for hvilke perioder.
Efter det ordinære afdelingsmøde er yderligere ét af de afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der blev
valgt i november 2017, udtrådt af afdelingsbestyrelsen.
Det er administrationens juridiske vurdering, at der på baggrund af ovenstående bør indkaldes til
ekstraordinært afdelingsmøde med to punkter på dagsordenen:
1. Valg af seks afdelingsbestyrelsesmedlemmer, heraf fire for to år og to for et år.
2. Valg af to suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen skal beslutte, om afdelingsbestyrelsen skal anmodes om inden 14 dage
at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde med disse to punkter på dagsordenen.
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Punkt 22: Indstilling - Egedalsvænge - Ordinært afdelingsmøde og budget 2019
(B)

Regnskab 2017
Administrationen er dialog med afdelingsbestyrelsen om regnskabet for 2017, som afdelingsbestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke har godkendt. Såfremt afdelingsbestyrelsen ikke godkender
regnskabet, forelægges det for organisationsbestyrelsen primo 2019.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor.

Videre proces
Den videre proces fremgår ovenfor.

Bilag
1. Oversigt over ændringer mellem administrations budgetforslag og afdelingsbestyrelsens
budgetforslag.
2. Budget vedtaget på afdelingsmødet den 11. november 2018.
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Punkt 22, Bilag 1: Bilag 1 - Oversigt over ændringer mellem administrations
budgetforslag og afdelingsbestyrelsens budgetforslag.pdf

Afdelingsbestyrelsens
ændringer
8/10 2018
Forudsat budgetændring i
første budgetudkast af 9/6
Konto 114 – Løn

Konto 114 – Driftsbidrag

118.132 – Vandvaskerier
Konto 119.1 – Katteudvalget

Konto 119.3 – Licenser

Konto 119.3 – El
Konto 119.6 – Juridisk assistance

Konto 120 – Henlæggelser til
planlagt vedligehold (kommende år)

Revideret budgetudkast

Endeligt budgetforslag

25/10 2018

1/11 2018

Bemærkninger

+1.702.000

+1.702.000

+ 1.702.000

-500.000

-400.000

-750.000

-250.000

0

0

Driftsbidraget fastsættes fast af organisationsbestyrelsen for alle afdelinger i 3B og kan derfor ikke nedsættes
af afdelingen.

0

0

-50.000

Besparelsen er indarbejdet efter ønske fra afdelingsbestyrelsen.

-15.000

-15.000

-15.000

Besparelsen er indarbejdet efter ønske fra afdelingsbestyrelsen.

Bemandingen i driften reduceres med ca. 2 medarbejdere.

-59.000

-70.000

-70.000

Der var budgetteret med seks brugere á ca. 20.000 kr.
Der er imidlertid kun fem brugere i afdelingen og samtidig forventes udgiften reduceret ved overgangen til
KAB.

0

-40.000

-40.000

Den budgetterede udgift til el til ejendomskontoret kan
på baggrund af de seneste regninger nedsættes.

-100.000

-100.000

-100.000

Udgiften kan forventes reduceret i forbindelse med
KAB’s administration.
Henlæggelser er reduceret med 500.000 kr. i forhold til
det reviderede budgetudkast. Reduktion er sket på
følgende arbejder:

-500.000

0

-500.000

Hoveddøre, boliger: 50.000 kr.
Indvendige døre, boliger: 150.000 kr.
Badeværelsesinventar, boliger: 100.000 kr.
Køkkener: 200.000 kr.

Konto 133 – Afvikling af underskud

-250.000

-120.000

-250.000

Da regnskabet for 2017 ikke er godkendt, placeres
resultatet på en balancepost i afdelingen. Afvikling påbegyndes, når regnskabet for 2017 er endeligt afsluttet.

Punkt 22, Bilag 1: Bilag 1 - Oversigt over ændringer mellem administrations
budgetforslag og afdelingsbestyrelsens budgetforslag.pdf

Indtægter fra udlejning til Gade

Bidrag til rengøring fra KpV

Andre mindre korrektioner
Ændringer i alt
Ny budgetændring
Huslejeændring

-50.000

0

0

-25.000

0

0

0

+ 52.000

+34.000

-1.749.000

-693.000

-1.741.000

-47.000

1.009.000

-39.450

-0,14 pct.

2,90 pct.

-0,11 pct.

Den aftalte stigning fra 2017 var allerede indarbejdet i
budgetudkastet fra juni. Stigningen ses i note 17 under
konto 201, kældre (83.000 til 132.000). Den kan således
ikke indregnes igen.
Baggrunden for stigende udgifter på den omtalte konto
er en forkert kontering af udgifterne til socialøkonomisk
trappevask. Disse vil blive omposteret.
KpV betaler allerede 10.000 kr. til afdelingen for rengøring ved brug af diverse lokaler. KpV bruger kun i begrænset omfang selskabslokalerne.
Budgettet er justeret på baggrund af nye kendte reguleringer siden 8/6 2019.
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Punkt 23: Indstilling - Remisevænget Øst - Trækningsret indgangspartier (B)

Remisevænget Øst - Trækningsretsmidler til etablering af nye indgangspartier (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Forretningsudvalget den 23. november 2018
- 26. november 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdeling Remisevænget Østs ansøgning om trækningsretsmidler i forbindelse med etablering af nye indgangspartier til hovedtrapperne.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der kan ydes tilsagn om trækningsretsmidler til afdeling Remisevænget Øst på 1,27 mio.
kr. til etablering af nye indgangspartier.

Problemstilling
Afdeling Remisevænget Østs nuværende indgangspartier er fra ejendommens opførelse i 1965.
Disse er ikke tidsvarende og ønskes derfor udskiftet.

Løsning
Der skal isættes nye indgangspartier med nyt, mere indbrudssikret låsesystem og etableres nye
dørpumper samt nye stålplader på fronten.
Afdelingen ønsker at søge om trækningsretsmidler til projektet. Projektet er vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2018.

Organisationsbestyrelsen har delegeret beslutningskompetence til Forretningsudvalget på ordinær
trækningsret op til 500.000 kr. Derfor skal sagen forelægges organisationsbestyrelsen.

Økonomi
Følgende budget er vedtaget for etablering af nye indgangspartier m.m. (inkl. moms):
Budget
Entrepriseudgifter
Rådgiverhonorar
Øvrige omkostninger (3B byggesagshonorar, forsikring, bidrag til BSF)
Uforudsete udgifter
Samlet anskaffelsessum

2.450.000 kr.
245.000 kr.
870.000 kr.
245.000 kr.
3.810.000 kr.
1
91

Punkt 23: Indstilling - Remisevænget Øst - Trækningsret indgangspartier (B)

Finansiering
Arbejdet finansieres med henlagte midler på den del af projektet, der ikke finansieres af trækningsretsmidler.
3B’s normale praksis for trækningsret er 15.000 kr. pr. bolig eller en tredjedel af samtlige udgifter.
Henlagte midler
Trækningsret
Samlet anlægsbudget (inkl. moms)

2.540.000 kr.
1.270.000 kr.
3.810.000 kr.

Huslejekonsekvens
Huslejekonsekvensen på udskiftning af eksisterende indgangspartier til nye indgangspartier er på
0 kr.

Videre proces
Hvis indstillingen godkendes af organisationsbestyrelsen, igangsættes arbejdet snarest muligt herefter, når der ligger tilsagn fra Landsbyggefonden.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Flemming Løvenhardt trådte udenfor døren under behandling af punktet.
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Forretningsudvalget bemærkede, at der skal ses på principperne for trækningsret generelt.
Forretningsudvalget ønskede en opgørelse over hvor mange trækningsretsmidler der har været
brugt i hver enkelt afdeling.
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Punkt 24: Indstilling - Remisevænget Nord - Trækningsret indgangspartier (B)

Remisevænget Nord - Trækningsretsmidler til
etablering af nye indgangspartier (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Forretningsudvalget den 23. november 2018
- 26. november 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdeling Remisevænget Nords ansøgning om trækningsretsmidler i forbindelse med etablering af nye indgangspartier til repos/hovedtrapperne.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der kan ydes tilsagn om trækningsretsmidler til afdeling Remisevænget Nord på 1,215
mio. kr. til etablering af nye indgangspartier.

Problemstilling
Primo 2015 besluttede afdeling Remisevænget Nord, at udskifte indgangspartier og dørtelefonanlæg. Byggeprojektet blev igangsat af den daværende driftschef i samarbejde med en ekstern rådgiver. I sommeren 2016 overtog byggeafdelingen projektledelsen af byggeprojektet. Projektet var på
det tidspunkt ramt af en række udfordringer med fejl og mangler samt forsinkelser.
Indgangspartierne er i dag færdiggjort, men kvaliteten har vist sig at være ringe med mange funktionelle svigt til følge. Dørene ”sætter” sig hyppigt, så de binder og medfører dagligt driftsopgaver
med opretning af dørene.
På organisationsbestyrelsesmødet den 14. september 2017 blev det besluttet, at afdelingen Remisevænget Nords allerede afholdte udgifter på 810.000 kr. til udskiftning af indgangspartier skulle
dækkes af dispositionsfonden, hvis afdelingen vælger at udskifte indgangspartierne til en mere
holdbar løsning. Derudover blev det besluttet, at afdelingen selv skulle betale 2,5 pct. i byggesagshonorar for de ekstra timer til 3B’s projektledelse til færdiggørelse af byggesagen, som for
udskiftningen af indgangspartier i afdeling Remisevænget Nord udgjorde 19.760 kr.

Løsning
Som resultat af den tidligere byggesag, ønsker afdeling Remisevænget Nord nu at udskifte indgangspartierne til en bedre kvalitet.
Der skal derfor isættes nye indgangspartier med et nyt, mere indbrudssikret låsesystem og etableres nye dørpumper.
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Afdelingen ønsker at søge om trækningsretsmidler til projektet. Projektet er vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2018.

Økonomi
Følgende budget er vedtaget for etablering af nye indgangspartier m.m. (inkl. moms):
Budget
Entrepriseudgifter
Rådgiverhonorar
Øvrige omkostninger (3B byggesagshonorar, forsikring, bidrag til Byggeskadefonden)
Uforudsete udgifter
Samlet anskaffelsessum

2.610.000 kr.
366.000 kr.
511.000 kr.
157.000 kr.
3.644.000 kr.

Finansiering
Arbejdet finansieres med henlagte midler på den del af projektet, der ikke finansieres af trækningsretsmidler.
3B’s normale praksis for trækningsret er 15.000 kr. pr. bolig eller en tredjedel af samtlige udgifter.
Henlagte midler
Trækningsret
Samlet anlægsbudget (inkl. moms)

2.429.333 kr.
1.214.666 kr.
3.644.000 kr.

Huslejekonsekvens
Huslejekonsekvensen på udskiftning af eksisterende indgangspartier til nye er på 0 kr.
Der skal tages stilling til trækningsret på 1,215 mio. kr. Organisationsbestyrelsen har delegeret
beslutningskompetence til Forretningsudvalget på ordinær trækningsret op til 500.000 kr. Derfor
skal sagen forelægges organisationsbestyrelsen.

Videre proces
Hvis indstillingen godkendes af organisationsbestyrelsen, igangsættes arbejdet snarest muligt herefter, når der ligger tilsagn fra Landsbyggefonden.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Flemming Løvenhardt trådte udenfor døren under behandling af punktet.
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 25: Indstilling - Bærhaven - Realkreditlån til udskiftning af sikkerhedsdøre,
indgangsdøre og dørtelefoner (B)

Bærhaven - Realkreditlån til nye sikkerhedsdøre,
indgangsdøre og dørtelefoner (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Forretningsudvalget den 23. november 2018
- 28. november 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af realkreditlån til nye sikkerhedsdøre, indgangsdøre og dørtelefoner i afdeling Bærhaven.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Bærhaven til gennemførelse af nye sikkerhedsdøre optager et 20-årigt realkreditlån på maksimalt 1.096.000 kr.

2.

at afdeling Bærhaven til gennemførelse af nye opgangsdøre optager et 20-årigt realkreditlån på maksimalt 363.000 kr.

3.

at afdeling Bærhaven til gennemførelse af nyt dørtelefonanlæg optager et 10-årigt realkreditlån på maksimalt 716.000 kr.

Problemstilling
I forbindelse med etablering af nye sikkerhedsdøre, indgangsdøre og dørtelefoner i afdeling 3033
Bærhaven, skal organisationsbestyrelsen (delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse
om drift af almene boliger mv.” § 7) godkende afdelingens låneoptag, før Københavns Kommune
kan godkende låneoptagelsen.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for etablering af nye sikkerhedsdøre, indgangsdøre og dørtelefoner er behandlet og godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. januar 2018 inklusiv den beskrevne huslejestigning.
Projektet indebærer udskiftning af opgangsdøre til sikkerhedsdøre, udskiftning af døre til lejligheder til nye sikkerhedsdøre samt udskiftning af dørtelefonanlæg til dørtelefonanlæg med videokommunikation. Sikkerhedsdøre er af samme type som også er monteret i hele afdeling Folehaven.
Derudover er der tale om udskiftning af eksisterende installationer til nye og tilsvarende, hvorfor
det vurderes at 3B’s byggestand overholdes i projektet.
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Punkt 25: Indstilling - Bærhaven - Realkreditlån til udskiftning af sikkerhedsdøre,
indgangsdøre og dørtelefoner (B)

Byggesagen er afsluttet og afventer byggeregnskab og låneoptagelse, som snarligt skal behandles. Det indstilles, at afdelingens låneoptag over hhv. 10 og 20-år godkendes. Anskaffelsessum og
finansieringen er som følger (alle priser i kr. inkl. moms):

Sikkerhedsdøre
Indgangsdøre
Dørtelefoner
Samlet

Realiserede Lånets FinansieringsHuslejekonsekvens
udgifter
løbetid behov
Pr. måned pr. bolig
1.096.000
20 år
1.096.000
72
363.000
20 år
363.000
24
716.000
10 år
716.000
82
2.175.000
2.175.000
178

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Københavns Kommune og orientere afdelingen.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Administrationen blev bedt om at undersøge om byggeriet lever op til 3B’s byggestandard og om
projektet er godkendt på afdelingsmøde med angivelse af den beskrevne huslejestigning.
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Punkt 26: Indstilling - Folehaven - Trækningsretsmidler til midlertidig grøn støj- og
klimaskærm (B)

Folehaven - Trækningsretsmidler til midlertidig
grøn støj- og klimaskærm (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Forretningsudvalget den 23. november 2018
- 30. november 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om afdeling Folehaven fortsat skal bevilliges trækningsretsmidler i forbindelse med etablering af en midlertidige grøn støj- og klimaskærm mellem en
af afdelingens blokke og den trafikkerede vej Folehaven.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at beslutte,
1.

om der kan anvendes trækningsretsmidler på 270.000 kr. til etablering af en midlertidig
grøn støj- og klimaskærm langs Folehaven i afdeling Folehaven.

Problemstilling
Forretningsudvalget godkendte den 15. april 2016 anvendelse af 810.000 kr. i trækningsretsmidler
til opførelse af en grøn støj- og klimaskærm foran tre blokke (54 boliger) langs den meget trafikkerede vej Folehaven.

Løsning
Projektet er siden 2016 blevet bearbejdet i dialog med projektgruppen og Københavns Kommunes
(KK), som har resulteret i, at skærmens længde er reduceret til, at den nu udelukkende skal opføres foran én blok, samt at skærmen skal fjernes igen efter forskningsresultater er indhentet om fem
år, dvs. i 2024. Derfor skal organisationsbestyrelsen med denne indstilling tage stilling til, om 3B vil
godkende, at trækningsretsmidler investeres i et midlertidigt anlæg.
Samtidig skal organisationsbestyrelsen orienteres om, at såfremt projektet fortsat støttes med
trækningsretsmidler, vil beløbet blive reduceret til 270.000 kr. svarende til 15.000 kr. pr. bolig, som
vender ud mod skærmen, dvs. i alt én blok med i alt 18 boliger.
Ændringerne til projektet er godkendt af afdelingsbestyrelsen primo 2018.

Organisationsbestyrelsen har delegeret beslutningskompetence til Forretningsudvalget på ordinær
trækningsret op til 500.000 kr. Forretningsudvalget ønskede imidlertid, at sagen behandles af organisationsbestyrelsen.
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Punkt 26: Indstilling - Folehaven - Trækningsretsmidler til midlertidig grøn støj- og
klimaskærm (B)

Til behandling af sagen i organisationsbestyrelsen ønskede Forretningsudvalget en oversigt over
hvor mange trækningsmidler afdelingen har fået over de sidste fem år (2014-2018). Opgørelse
over godkendte projekter som støttes med trækningsretsmidler fremgår af skemaet nedenfor (alle
beløb i kr.):
Disponeret
år

Disponeret

Udbetalt

Opsætning af lydskodder (etape 1, svarende
til 36 lydskodder ud af 543)*
Køkken mv. (etape 8)

540.000

0

555.000

0

2017

Miljøfremmende foranstaltninger**

810.000

0

2016

Køkken og bad (etape 7)

1.050.000

-896.000

2014

I alt i perioden 2014-2018

2.955.000

2018

* Det forventes, at der vil blive søgt om trækningsret til kommende etaper, i takt med at etaperne godkendes
af afdelingen, svarende til ca. 8 mio.
** Projekt som i nærværende indstilling foreslås nedjusteret til trækningsret på 270.000 kr..

Afdelingen har i samme periode (2014-2018) indbetalt 13,5 mio. til puljen for trækningsretsmidler.

Økonomi
Anlægssummen for projektet er på i alt 5,27 mio. kr., hvoraf KK støtter projektet med 5 mio. kr.
3B’s bidrag til projektet vil udgøre trækningsretsmidler på i alt 270.000 kr. samt byggesagshonorar.
Projektet vil koste afdelingen 0 kr.

Videre proces
Såfremt organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, forventer administrationen at indgå kontrakt med de udførende entreprenører i løbet af november 2018. Anlæggelse af skærmen forventes igangsat i december 2018, hvorefter anlæggelsen forventer at tage ca. 5 uger.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget indstillede sagen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Til behandling af sagen i organisationsbestyrelsen ønskede Forretningsudvalget en oversigt over
hvor mange trækningsmidler afdelingen har fået over de sidste fem år.
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Punkt 27: Indstilling - Ledelsesinformation 3. kvartal 2017 inkl.
regnskabsprognose (O)

Ledelsesinformation - 3. kvartal 2018 (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- 4. december 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal forelægges Ledelsesinformation – 3. kvartal 2018

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at Ledelsesinformation 3. kvartal 2018 tages til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal forelægges udviklingen på relevante nøgletal i 3B.

Løsning
Administrationen har udarbejdet ’Ledelsesinformation – 3. kvartal 2018’ (bilag 1).
Ledelsesinformationsrapporten giver et overblik over udviklingen på relevante nøgletal for 3B. Der
er særligt fokus på nøgletal, der illustrerer en eventuel udvikling på kritiske faktorer – fx tomgang,
antal rykkere, udsættelser mv.
Selskabets regnskab
Prognosen for regnskab 2018 viser pr. 30. september 2018 et forventet overskud på 6,7 mio. kr.
Der er tale om en positiv ændring i årets resultat på ca. 3,1 mio. kr. i tredje kvartal. Der er fortsat
en vis usikkerhed knyttet til personaleomkostninger og indtægter fra byggesagshonorarer.
Det forventede resultat indgår også i prognose for arbejdskapitalen.
Dispositionsfonden
Den aktuelle prognose for dispositionsfonden inklusive beslutninger fra 3. kvartal 2018 viser, at
den disponible del ved udgangen af 2018 vil udgøre 4,1 mio. kr.
Den disponible del forventes at falde lidt i 2019, hvorefter den igen forventes at stige.
Arbejdskapitalen
Når årets forventede overskud indregnes stiger den likvide del af arbejdskapitalen fra 10,1 mio. kr.
ved udgangen af 2017 til 20,8 mio. kr. i 2018. I årene frem mod 2021 forventes tallet at stige til 27
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mio. kr. Der er fortsat ikke indregnet afgang i aktiver, der frigøres ved overgangen til KAB, hvorfor
der kan forventes yderligere stigning i den disponible del af arbejdskapitalen fra 2019.
Arbejdskapitalens samlede saldo forventes at udgøre 27,1 mio. kr. ved udgangen af 2018.
Der er i prognosen afsat 586.000 kr. til nye hjemmesider til 3B og afdelingerne, jf. indstillingen herom.
I prognosen har hidtil indgået bevilling på 400.000 kr. til lederudvikling. Der afholdes i 2018 ca.
100.000 kr. heraf. Den resterende del af bevillingen bortfalder hermed og indgår ikke længere i
prognosen.
Øvrige forhold
Derudover viser ledelsesinformationen en stabil udvikling på følgende forhold:


Antal fraflytninger er stabilt.



Antal udsættelser er stabilt.



Antal rykkere er stabilt.



Antal beboerklagenævnssager er på et lavt niveau.



Korttidssygdom er på et lavt niveau.



Personaleomsætningen i 2018 er fortsat under niveauet fra 2016 og 2017.

Ledelsesinformationen viser også en udvikling, der kræver særlig opmærksomhed fremadrettet:
I 2018 er der ved udgangen af andet kvartal afsluttet 20 byggeregnskaber. Heraf blev 70 pct. afsluttet rettidigt. 75 pct. af sagerne afsluttet i første halvår 2018 havde et byggeregnskab inden for
budget. Administrationen har fokus på rettidig afslutning af byggeregnskaber.

Økonomi
Er beskrevet ovenfor.

Videre proces
Organisationsbestyrelsen vil fortsat løbende blive orienteret om udviklingen på væsentlige nøgletal
for Boligforeningen 3B.

Bilag
1. Ledelsesinformationsrapport – 3. kvartal 2018.
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Kort om rapporten og de enkelte målepunkter
Dette er ledelsesinformationsrapport for 3. kvartal 2018.
Selskabets økonomi
Prognosen for regnskab 2018 viser pr. 30. september 2018 et forventet overskud på 6,7 mio. kr. Overskuddets størrelse er dog stadig forbundet med en vis usikkerhed vedrørende udgifter og indtægter i sidste kvartal. Punktet rummer også en opfølgning på 3B’s arbejdskapital
og dispositionsfond. Derudover er der en opfølgning på 3B’s investeringsafkast.
Beboerklagenævnssager
I 2018 er der i de første tre kvartaler startet otte beboerklagenævnssager. Det er betydeligt lavere end det samlede tal for 2017 (44), hvor der
var ekstraordinært mange forbrugssager fra afdeling Egedalsvænge, som efterfølgende med to undtagelser blev vundet af 3B.
Fraflytningsprocent
Fraflytningsprocenten på familieboliger ligger stabilt.
Rykkere
Antal rykkede beboere i 3B er stabilt.
Udsættelser
Antallet af udsættelser er stabilt – på et relativt lavt niveau set i forhold til antal boliger i 3B. I tredje kvartal 2018 var der otte udsættelser.
Tomgang
3B har et lavt aktuelt tomgangstab.
Byggeregnskaber
I 2018 er 70 pct. af regnskaberne afsluttet rettidigt. 75 pct. blev afsluttet inden for budget. Der er fortsat fokus på rettidig afslutning af byggeregnskaber.
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Sygefravær
Der er generelt en stabil udvikling på sygefraværet, særligt når der tages højde for naturlige sæsonudsving. For 3B var det samlede fravær
(korttids og langtids) i tredje kvartal 2018 som helhed 5,0 pct. Det svarer til 3,2 sygedage pr. fuldtidsansat i kvartalet.
Personaleomsætning
Personaleomsætningen er for de første tre kvartaler i 2018 opgjort til 9,6 pct., hvilket omregnet til årsbasis svarer til 12,8 pct. Det er et fald i
forhold til niveauet i 2016 og 2017 på hhv. 17,2 pct. og 19,4 pct.
Personaleomsætningen er aktuelt på et lavere niveau end de to foregående år. I 3. kvartal 2018 fratrådte 11 medarbejdere - svarende til 4,1
pct. Fortsætter udviklingen fra årets tre første kvartaler i resten af 2018, vil det svare til en årlig omsætning på 12,8 pct.

Den tekniske definition af alle målepunkterne er angivet som appendiks sidst i rapporten.
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1.1 Selskabets økonomi
2018
Realiseret pr.
30/9
UDGIFTER
Bestyrelsesvederlag
Møder mv.
Personaleudgifter
Forretningsførelse
Kontorholdsudgifter
Kontorlokaler
Afskrivninger
Særlige aktiviteter
Revision
Ekstraordinære udgifter

Budget pr.
30/9

Forventet
resultat

Budget

Forventet
afvigelse

486.150
607.857
42.258.828
107.300
7.016.845
3.673.290
1.829.051
119.121
125
504.332

457.500
778.250
46.023.625
449.250
7.219.750
3.691.750
2.325.000
415.000
265.000
450.000

694.000
846.076
55.815.117
611.300
9.178.538
4.604.195
2.304.535
405.371
765.125
802.342

610.000
971.000
61.120.500
599.000
9.055.000
4.626.000
3.100.000
600.000
765.000
600.000

84.000
-124.924
-5.305.383
12.300
123.538
-21.805
-795.465
-194.629
125
202.342

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

56.602.899

62.075.125

76.026.599

82.046.500

-6.019.901

45.135.428
5.860.389
1.407.714
2.079.193
39.949

45.086.000
5.962.500
9.881.250
3.015.000
0

61.104.946
8.332.357
13.275.576
0
39.949

60.883.000
8.292.000
13.175.000
0
0

221.946
40.357
100.576
0
39.949

INDTÆGTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)

54.522.673

63.944.750

82.752.828

82.350.000

402.828

SAMLET RESULTAT

-2.080.226

1.869.625

6.726.229

303.500

6.422.729
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Prognosen for regnskab 2018 viser et forventet resultat på ca. 6,7 mio. kr.
Resultatet skyldes i al væsentlighed besparelse på personaleudgifter. Den forventede besparelse på personaleområdet skyldes ændringer i
flere (administrative) afdelinger og i ledelsen, samt besparelse på lønreserven. Derudover færre udgifter til rekruttering.
Der er en besparelse på afskrivninger i 2018 på ca. 0,8 mio. kr., der især skyldes færre it-investeringer.
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1.2 Dispositionsfond og arbejdskapital
Dispositionsfond
Den aktuelle prognose for dispositionsfonden inklusive beslutninger fra 3. kvartal 2018 viser, at den disponible del ved udgangen af 2018 vil
udgøre 4,1 mio. kr.
Den disponible del forventes at falde lidt i 2019, hvorefter den igen forventes at stige.
Beslutningerne fra 3. kvartal 2018 er udspecificeret i en tabel efter dispositionsfondsprognosen. Endelig indeholder punktet en specificeret
oversigt over trækningsret disponeret til senere udbetaling.
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PROGNOSE FOR 3BS DISPOSITIONSFOND
2016
2017
2018
2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

DISPOSITIONSFONDEN EKSKL. TRÆKNINGSRET:
Indtægter:
Indbetaling fra afdelingerne pr. lejemål
Ydelser på færdigbetalte lån
Renter af dispositionsfonden
Renter af egen trækningsret

7.096
23.787
719
0

7.064
29.142
196
821

7.243
30.856
0
0

7.352
30.139
0
0

7.448
30.643
0
0

7.949
25.440
0
0

8.482
29.010
0
0

9.048
40.373
0
0

0
46.051
0
0

0
46.241
0
0

Samlede indtægter

31.602

37.223

38.099

37.491

38.092

33.390

37.492

49.421

46.051

46.241

710

14.531

0

0

0

0

0

0

0

0

Dækning af tab:
- Tab ved lejeledighed
- Tab ved fraflytninger

1.609
114
1.495

1.210
554
656

1.500
500
1.000

1.500
500
1.000

1.500
500
1.000

1.500
500
1.000

1.500
500
1.000

1.500
500
1.000

1.500
500
1.000

1.500
500
1.000

Tilskud til betaling af hjemfaldslån i København
Lån til hjemfald omegns kommuner (trak fra disponibel til
bunden)

91.216

3.326

4.396

4.408

4.419

4.474

4.525

0

0

0

5.894

719

6.939

5.557

5.549

5.510

5.470

5.477

5.448

734

Løbende støtte til helhedsplaner og renoveringer:
- Ydelsesstøtte til ældre renoveringer (omprioriteringssager)

13.529

13.725

16.408

16.371

14.476

4.913

13.946

21.113

16.260

13.449

9.509

9.294

10.697

10.699

10.699

10.699

10.699

7.481

7.470

0

Udgifter:
'Pligtmæssig støtte (LBF-opgørelse)':
Korrektion vedr. tidligere år - tilbagebetaling rentesikring
mv.
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2016
0
0
3.350
670
0

2017
0
3.277
1.154
0
0

2018
0
5.184
527
0
0

2019
0
5.199
473
0
0

2020
-1.741
5.068
450
0
0

2025
-9.369
3.436
147
0
0

2030
-10.699
3.436
0
9.510
1.000

2035
-7.481
3.277
0
16.836
1.000

2040
-7.470
3.277
0
11.983
1.000

2045
0
3.277
0
9.172
1.000

0
0
0

400
400
0

400
200
200

500
100
400

500
0
500

500
0
500

500
0
500

500
0
500

500
0
500

500
0
500

112.958

33.911

29.643

28.336

26.444

16.897

25.940

28.590

23.708

16.183

9.860

3.312

8.456

9.155

11.647

16.493

11.552

20.831

22.343

30.058

Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner:
- Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner - besluttede
- Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner - forventede

1.514

1.414

2.648

2.648

2.648

2.172

2.172

2.172

2.172

2.172

1.514

1.414

2.648

2.648

2.648

172

172

172

172

172

0

0

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Fritagelser for afviklede lån - tilbagebetaling gamle driftslån
Samlet 'pligtmæssig støtte '

4.551
119.023

2.939
38.264

0
32.291

0
30.984

0
29.092

0
19.069

0
28.112

0
30.762

0
25.880

0
18.355

Påvirkning af den disponible del efter 'pligtmæssig' støtte

3.795

-1.041

5.808

6.507

8.999

14.321

9.380

18.659

20.171

27.886

- Aftrapning af ydelsesstøtte til ældre renoveringer
- Fritagelser for afviklede lån - afsluttede sager
- Huslejestøtte - afsluttede sager
- Driftsstøtte - afsluttede sager
- Driftsstøtte - forventede sager
Tilskud til finansiering af byggesager:
- Kapitaltilførsler mv. - besluttede
- Kapitaltilførsler mv. - forventede
Samlet 'pligtmæssig støtte (LBF opgørelse)'
Påvirkning af den disponible del efter 'pligtmæssig støtte'
(LBF-opg.)
'Øvrig pligtmæssig støtte':

Side 9 af 30

Punkt 27, Bilag 1: Bilag 1 - Ledelsesinformationsrapport – 3. kvartal 2018.docx

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

10.903

2.550

14.650

7.000

7.040

7.040

7.000

7.000

7.000

7.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
10.903
0

0
2.550
0

0
14.250
400

0
640
6.360

0
40
7.000

0
40
7.000

0
0
7.000

0
0
7.000

0
0
7.000

0
0
7.000

565
565
0

904
904
0

1.683
1.483
200

1.031
531
500

1.100
100
1.000

1.100
100
1.000

1.100
100
1.000

1.100
100
1.000

1.100
100
1.000

1.100
100
1.000

Samlet 'egen støtte'

11.468

3.454

16.333

8.031

8.140

8.140

8.100

8.100

8.100

8.100

Samlet støtte, inkl. lån til hjemfald i omegnskommunerne

130.491

41.718

48.624

39.015

37.232

27.209

36.212

38.862

33.980

26.455

Støttens samlede påvirkning af saldo (ekskl. Lån til hjemfald i omegn)

-1.779

-3.776

-3.586

4.033

6.409

11.691

6.750

16.036

17.519

20.520

Indbetalinger fra afdelingerne (A- og G-indskud)

16.875

16.103

17.296

17.510

17.727

18.858

20.065

21.353

22.729

24.199

Indbetalinger til Nybyggerifonden (LBF)
Udbetalinger til afdelingerne af trækningsret - besluttede
Udbetalinger til afdelingerne af trækningsret - forventede

-6.750
-2.816
0

-6.441
-5.125
0

-6.918 -7.004 -7.091 -7.543 -8.026 -8.541 -9.092 -9.679
0
0
0
0
0
0
0
0
-26.200 -15.000 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

'Egen støtte':
Egen støtte til afdelinger med udfordringer:
- Løbende tilskud til afdelinger med udfordringer - besluttede
- Løbende tilskud til afdelinger med udfordringer - forventede
- Tilskud til afdelinger med udfordringer - besluttede
- Tilskud til afdelinger med udfordringer - forventede
Sociale projekter og udviklingsprojekter i boligorganisationen
- Besluttede udviklingsprojekter
- Forventede udviklingsprojekter

TRÆKNINGSRET:
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Trækningsrettens saml.påvirkning af dispositionsfondsaldo

2016
7.309

2017
4.537

2018
-15.823

2019
-4.494

2020
-4.364

2025
1.315

2030
2.039

2035
2.812

2040
3.638

2045
4.519

Samlet påvirkning af dispositionsfondens saldo (inkl. trækningsret)

-85.686

761

-19.409

-461

2.045

13.006

8.788

18.848

21.156

25.040

BALANCE:
Saldo primo
Årets resultat

266.554 180.868 181.628 162.220 161.759 191.464 229.605 281.979 401.087 516.841
-85.686
761
-19.409 -461
2.045 13.006 8.788 18.848 21.156 25.040

Saldo ultimo

180.868 181.628 162.220 161.759 163.804 204.469 238.393 300.828 422.244 541.881

heraf:
Udlån til afdelingerne:
- Hjemfald - Københavns Kommune
- Hjemfaldslån - omegnskommunerne
- Medejerboliger Grønhøj
- Midlertidige lån til afdelinger
- Forbedringslån til afdelinger
- Driftslån til afdelinger
- Underskudsdækning skæve boliger (lån)
- Forventede lån

33.952
0
10.575
235
5.000
12.601
3.997
1.544
0

37.901
0
18.234
235
0
13.697
3.919
1.816
0

43.436
0
23.791
235
0
13.376
4.077
1.957
0

48.916
0
29.340
235
0
13.024
4.219
2.098
0

74.856 100.648 126.469 152.425 173.596
0
0
0
0
0
56.970 84.400 111.763 139.063 161.530
235
235
235
235
235
0
0
0
0
0
11.100 9.150
7.222
5.331
3.431
3.749
3.355
3.035
2.878
2.778
2.803
3.508
4.213
4.918
5.623
0
0
0
0
0

Egen trækningsret (ultimo året)

104.958 110.316 94.493

89.999

85.636

85.835

94.561 107.055 123.570 144.379

Administrationsejendom

24.589

26.262

26.802

29.502

32.202

Bunden del i alt

163.499 171.416 158.116 159.697 161.354 190.193 227.411 268.425 313.596 358.278

35.919
0
11.295
235
5.000
13.989
3.725
1.675
0

25.182

25.722

34.902

37.602

40.302
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Disponibel del

2016
17.369

2017
10.212

2018
4.103

2019
2.062

2020
2.450

2025
14.276

2030
10.982

2035
2040
2045
32.403 108.647 183.603

Samlet påvirkning af den disponible del af dispositionsfonden

-18.986

-7.157

-6.109

-2.041

388

5.825

-17.557 -16.463

-1.117

10.024

Dispositionsfonden pr. lejemålsenhed:
Dispositionsfonden samlede saldo
Disponibel del

13.913
1.336

13.971
786

12.478
316

12.443
159

12.600
188

15.728
1.098

18.338
845

32.480
8.357

41.683
14.123

23.141
2.493
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Oversigt over besluttede tilsagn fra dispositionsfonden 3. kvartal 2018
Nedenstående tabel viser organisationsbestyrelsens tilsagn i 3. kvartal 2018 – opdelt på egen støtte og garantier. Den samlede støtte i perioden udgør 6,3 mio. kr. Heraf udgør garantier 4,6 mio. kr.

Afdeling

Sag

Disponeret
Egen støtte

Støtte til afdelinger med udfordringer
Stubmøllevej

Driftsstøtte til fysisk helhedsplan, pr. år

Taastrup Torv

Finansiering af udgifter til varmtvandsforbrug, støttesagsgebyr og revisionshonorar

199.067

Egeløvparken

Finansiering af udgifter til forsikringssag

328.430

I alt

1.240.000

1.767.497
Garantier

Sundholm Syd

Udskiftning af MgO-plader

2.050.000

Store Solvænget

Nedrivningen af Solvangcentret

2.500.000

I alt

4.550.000

Bevillinger i alt inkl. garantier

6.317.497
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Oversigt disponeret trækningsret til senere udbetaling
Nedenstående tabel giver overblik over tidligere disponeret trækningsret med forventet udbetalingstidspunkt.
Trækningsret
Forventet udbetaling

3045, Fremtidssikring
3045, Individuel køkkenrenovering
6074, Køkken og badmodernisering
6071, Renovering af indgangspartier
6072, Renovering af indgangspartier
1018, Helhedsplan
6066, Helhedsplan
6067, Døre, faskine samt gård- og friarealer
3047, Sammenlægning af boliger
3032, Miljøfremmende foranstaltninger
1015, Udvidelse af 4 boliger
6063, Affaldshåndtering
6081, Affaldshåndtering
3037, Renovering af facader, tag og vinduer
1011, Fællesvaskerier mv.
1015, køkken og bad etape 3
3034, køkken etape 6
6076, Bryggergården
3032, køkken mv. etape 8
3036, køkken, bad, havestuer etape 2
3052, Udskiftning af køkkener etape 2

Disponeret
t.kr.
4.307
600
2.610
515
450
13.350
2.240
3.250
75
810
60
625
550
2.790
4.244
1.950
450
400
555
1.650
75

Disponeret
år

2009
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2015
2015
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2018

2019

2020

2021

2022-

4.307
600
2.610
515
450
13.350
2.240
3.250
75
810
60
625
550
2.790
4.244
1.950
450
400
555
1.650
75
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Trækningsret
Forventet udbetaling

6074, Fysisk helhedsplan og nybyggeri
6062, El installationer samt vandmålere
3031, Sikkerhedsdøre
3031, Individuel kollektiv modernisering af køkkener
1011, Fællesvaskerier mv.
3032, Opsætning af lydskodder - etape 1

Disponeret
t.kr.
1.980
10.000
562
225
3.729
540
58.592

Trækningsrettens saldo
Saldo primo
Årets indbetalinger

Disponeret
år

2018

2018
2018
2018
2018
2018
2018

2019

2020

2021

2022-

1.980
10.000
562
225
3.729
540
6.915

33.139

13.273

75

5.190

Forventet udbetaling

90.008 92.804 69.425 65.962 75.746
9.711
9.760
9.810 9.859 9.909
-6.915 -33.139 -13.273
-75 -5.190

Saldo ultimo

92.804

69.425

65.962 75.746 80.466
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Arbejdskapital
Arbejdskapitalen udgjorde primo 2018 18,8 mio. kr., hvoraf 10,1 mio. kr. var disponible. Når regnskabsprognosen for 2018 indregnes, viser
prognosen en saldo ved årets udgang på 27,1 mio. kr., hvoraf 20,8 mio. kr. er likvide.
Der er disponeret tilskud fra arbejdskapitalen til ny hjemmeside, der er indregnet i 2019. Samtidig indgår forventede udgifter til nye og opdatering af afdelings-hjemmesider.
Arbejdskapitalens saldo forventes at være stigende i de kommende år til 30,4 mio. kr. i 2021. Den bundne del forventes at falde, hvilket skyldes afgang i anlægsaktiver. Som følge heraf forventes en kraftig stigning i den likvide del af arbejdskapitalen i alle år frem mod 2021.

Arbejdskapitalen - 2017-2021
2017
Årets til- og afgang:
Tilgang:
Årets overskud

2018

2019

Realiseret

2020

2021

Prognose

2.103

6.700

0

0

0

0

2.072

2.086

2.099

2.109

2.103

8.772

2.086

2.099

2.109

-2

0

0

0

0

-42

0

0

0

0

Løb Mellem Husene

0

0

-388

0

0

Ny hjemmeside

0

0

-386

0

0

Opkrævning: 160 kr. pr. lejemålsenhed
Tilgang i alt
Afgang:
Tilskud mv.:
Samarbejdsaftaler
Tryk af vedligeholdelsesreglementer
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Ny hjemmeside, afdelinger

0

0

-200

0

0

-69

-10

-100

-100

-100

0

-104

-104

-104

0

0

-100

0

0

0

Professionalisering af Byg

-851

0

0

0

0

Specialiseret sagsbehandling indenfor økonomi

-923

0

0

0

0

Analyse om digitalisering og IT

-481

0

0

0

0

Kommunikation og sociale medier

-417

-259

0

0

0

Regnskabsproces

-301

0

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-3.086

-473

-1.678

-704

-600

-983

8.299

408

1.395

1.509

3B - Sammen mod 2020
Opgavegrupper
Ph.d.: Opgavegrupper
Fremtidens 3B:
Lederudvikling

Andet:
Nye initiativer
Afgang i alt
Resultat af til- og afgang

Arbejdskapitalen - 2017-2021
2017

2018

Realiseret

2019

2020

2021

Prognose

Arbejdskapitalens saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Saldo ultimo

19.775

18.792

27.091

27.499

28.894

-983

8.299

408

1.395

1.509

18.792

27.091

27.499

28.894

30.403
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heraf:
Indskud i sideaktiviteter

1.706

1.706

1.706

1.706

1.706

Anlægsaktiver*

7.031

4.540

3.202

2.297

1.671

Bundet i alt*

8.737

6.246

4.908

4.003

3.377

10.055

20.845

22.592

24.892

27.026

Disponibel del*

* Det bemærkes, at den bundne del af arbejdskapitalen i forbindelse med en administrationsaftale med KAB forventes frigjort i betydeligt
omfang fra og med 2019. De præcise konsekvenser er endnu ikke aftalt med KAB.
Pr. lejemålsenhed:
Samlet saldo
Disponibel del

1.454
778

2.092
1.610

2.109
1.733

2.203
1.897

2.306
2.050
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1.3 Investeringsafkast
3B har placeret en meget stor del af sin kapital (ca. 596,5 mio. kr. pr. 30. september 2018) i fem investeringsporteføljer.
Nettoafkastet pr. 30. september 2018 ser således ud:
Investeringsportefølje

Afkast i 3. kvartal 2018

Afkast pr. 30/9-2018

Danske Bank Asset Management

0,25 pct.

0,78 pct.

Nordea Markets

-0,08 pct.

0,35 pct.

Nykredit Asset Management

0,15 pct.

0,60 pct.

Alm. Brand Bank Asset Management

0,13 pct.

-0,18 pct.

0,15 pct.

0,26 pct.

(Momentum – trendportefølje)

Jyske Bank Capital (likviditetsportefølje)

Samlet set er der tale om et acceptabelt afkast i 3. kvartal for to af forvalterne af de ”klassiske” porteføljer. Det må dog konstateres, at den
tredje forvalter Nordea Markets underperformede i forhold til de to øvrige i kvartalet.
3B måler i forhold til et benchmark (med en korrigeret varighed på tre år), som består ligeligt af stats- og realkreditobligationer. Benchmark
viser et afkast på -0,21 pct. for 3. kvartal 2018. Således kan det konkluderes, at alle porteføljeforvaltere har slået benchmark i 3. kvartal.
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2.1 Beboerklagenævnssager
Grafen viser antal beboerklagenævnssager i 3B i de tre foregående år. Ved udgangen af tredje kvartal 2018 er 10 sager i 2018 startet ved
beboerklagenævnet. I 2017 var det samlede antal betydeligt højere. Det skyldtes sager vedrørende forbrugsregnskaber i afdeling Egedalsvænge i forbindelse med overgang til individuelle forbrugsregnskaber, der udgør 23 af sagerne fra 2017.
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3.1 Fraflytning
Fraflytningsprocenten på familieboliger ligger stabilt. I tredje kvartal 2018 var den 2,4 pct. - svarende til årsniveau på 9,6 pct. I 2017 var den
samlede fraflytningsprocent på 9,4 pct.
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4.1 Rykkere
Statistikken viser, at antal rykkede beboere i 3B er stabilt.
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4.2 Udsættelser
Antallet af udsættelser er stabilt – og på et lavt niveau set i forhold til antal boliger i 3B. Som det fremgår, kommer de fleste udsatte beboere
fra kommunal anvisning.
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5.1 Tomgang
Oversigten viser antal tomgangsdage i 3B’s lejemål. Som det fremgår af grafen er antallet af tomgangsdage i 3B aktuelt lavt.
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6.1 Byggeregnskaber
Tabellen viser rettighed for afslutning af byggeregnskaber samt i hvilket omfang, regnskaberne er afsluttet inden for budget.
I 2018 er der ved udgangen af tredje kvartal afsluttet 20 byggeregnskaber. Heraf blev 70 pct. afsluttet rettidigt.
75 pct. af sagerne afsluttet i de tre første kvartaler i 2018 havde et byggeregnskab inden for budget.

2017 samlet

2018 (indtil 30. sep. 2018)

Antal
30

Procentandel

Antal
20

Procentandel

Byggeregnskaber inden for budget
Byggeregnskaber 0-10 pct.
Byggeregnskaber over 10 pct.

23
4
3

77 pct.
13 pct.
10 pct.

15
1
4

75 pct.
5 pct.
20 pct.

Antal rettidigt afsluttet
Antal ej rettidigt afsluttet

22
8

73 pct.
27 pct.

14
6

70 pct.
30 pct.

Byggeregnskaber afsluttet
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7.1 Sygefravær
Nedenstående graf viser udviklingen i 3B’s ansattes korttidssygdom – defineret som en periode under 14 dage. Den stiplede linje viser gennemsnittet for hele perioden (for 3B samlet).
Sygefraværet i 3. kvartal 2018 er 5,0 pct. - svarende 3,2 sygedage pr. ansat. Ifølge Danmarks Statistik var sygefraværet i kommunerne i
2016 på 5,7 pct. – svarende til 12,9 dage på årsbasis. Der laves ikke branchestatistik for den almene sektor.
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7.2 Personaleomsætning
Første graf viser udviklingen de seneste fire kvartaler – og på næste side ses udviklingen de sidste tre år. Personaleomsætningen er opgjort
som antal fratrådte medarbejdere i kalenderåret i forhold til det samlede (gennemsnitlige) medarbejderantal.
Personaleomsætningen er aktuelt på et lavere niveau end de to foregående år. I 3. kvartal 2018 fratrådte 11 medarbejdere - svarende til 4,1
pct. Fortsætter udviklingen fra årets tre første kvartaler i resten af 2018, vil det svare til en årlig omsætning på 12,8 pct.
Grafen på næste side viser udviklingen 2016-2018. Bemærk at 2018-tallet er akkumuleret og derfor for kun indeholder årets første tre kvartaler.
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Definition af målepunkter
Investeringsafkast
Oversigt over afkastet hos 3B’s investeringsforvaltere. I de fire forvaltede beholdninger forefindes der stort set ’kun’ danske realkreditobligationer.
Beboerklagenævnssager
Beboerklagenævnet er et uafhængigt klageorgan administreret af de enkelte kommuner – hvortil beboere kan rette klager mod 3B og 3B’s
afgørelser. Der er meget få sager hvert kvartal – statistikken er derfor som en sum af nye sager. Der kan være lange sagsbehandlingstider
før afgørelse, men statistikken opdateres løbende med afgørelse af sager påbegyndt i tidligere kvartaler.
Fraflytningsprocent
Fraflytningsprocent opgjort på boligtypekategorier – ældre, ungdoms- og familieboliger.
Tomgang
Oversigt over tomgang i afdelinger dækket af 3B’s dispositionsfond. 3B har traditionelt meget få ledige boliger.
Rykkere
Udviklingen i antal rykkere udsendt - hvert lejemål tæller kun én gang i statistikken, uanset om lejeren evt. er rykket flere gange i perioden.
Udviklingen i rykkere er en tidlig og vigtig indikator på beboernes betalingsmuligheder.
Udsættelser
Oversigt over udviklingen i antal udsættelser opgjort på anvisningskategori ved indflytning.
Byggeregnskaber
Byggeregnskabet defineres som afsluttet, når direktionen/organisationsbestyrelsen har godkendt regnskabet.
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Ved rettidig afslutning, forstås at regnskabet er godkendt af førnævnte inden for gældende frist, herunder fristforlængelser, til kommunen
og/eller Landsbyggefonden.
Sygefravær
Sygefravær er i statistikken opgjort på administrationen og drift – som kortidssygdom. Ledelsen observerer også udviklingen på langtidssygdom, men her vil udsving i en virksomhed på 3B’s størrelse ofte bero på længerevarende sygdom hos enkelte medarbejdere. Bemærk at
der i grafen for sygefravær er tale om tendenslinjer, da der ikke er lige mange dage i hver måned.
Personaleomsætning
Antal fratrådte i forhold til antal ansatte.
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Midlertidig forlængelse af udlejningsaftale med
Københavns Kommune (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- 30. november 2018 / Solvejg von Barm

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til midlertidig forlængelse af udlejningsaftale med Københavns Kommune.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at de nuværende udlejningsaftaler mellem Københavns Kommune og 3B midlertidigt forlænges, indtil de forventeligt i foråret 2019 erstattes af nye aftaler.

Problemstilling
Gældende udlejningsaftaler, herunder tillægsaftaler om boliger til flygtninge fra 2016, som er indgået mellem Københavns Kommune og boligorganisationerne i København udløber ved udgangen
af 2018.

Løsning
Københavns Kommune og BL’s 1. kreds foreslår en midlertidig forlængelse af aftalerne, indtil de i
foråret 2019 kan erstattes af nye aftaler.
Baggrunden er, at forhandlingerne mellem kommunen og BL’s 1. kreds om en ny udlejningsaftale
trækker ud, blandt andet på grund af forløbet op til regeringens netop vedtagne såkaldte ghettopakke. Først når de overordnede rammer for udlejning er på plads, kan kommunens dialog med
boligorganisationerne fortsættes.
På den baggrund skal organisationsbestyrelsen træffe tilsvarende beslutning om forlængelse af de
nuværende udlejningsaftaler. De nuværende udlejningsaftaler mellem Københavns Kommune og
3B er vedlagt som bilag 1-2.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen meddele beslutningen
til Københavns Kommune.
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Punkt 29: Indstilling - Midlertidig forlængelse af udlejningsaftale med Københavns
Kommune (B)

Organisationsbestyrelsen forventes i løbet af foråret 2019 at skulle tage stilling til nye udlejningsaftaler med Københavns Kommune.

Bilag
1. Udlejningsaftale mellem Københavns Kommune og 3B 2015-2018.
2. Udlejningsaftale mellem Københavns Kommune og 3B 2015-2018 – tillæg om intern oprykning.
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Punkt 30: Indstilling - Øresundsvej 51 - Afslutning af udviklings-sag (O)

Øresundsvej 51 – Afslutning af udviklingssag (O)
Til
Fra
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 6. december 2018
- Byggeudvalget den 20. november 2018
- 26. november 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om afslutning af udviklingssagen vedrørende opførelse af
ca. 38 ungdomsboliger på Øresundsvej 51, 2300 København S.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at udviklingssagen vedrørende opførelse af ca. 38 ungdomsboliger på Øresundsvej 51, 2300 København S afsluttes.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen godkendte den 4. februar 2016 opstart af en udviklingssag med opførelse af ca. 38 almene ungdomsboliger beliggende på Øresundsvej 51, 2300 København S. Projektet
blev udviklet i samarbejde med Rendbæk Consulting, som havde en aftale om forkøbsret til ejendommen frem til udgangen af 2018.
Organisationsbestyrelsen godkendte yderligere den 19. april 2017, at administrationen ansøgte
Københavns Kommune (KK) om grundkøbslån samt fremsendte skema A.
Projektet blev i maj 2016 prækvalificeret til grundkapital, og på baggrund af Rendbæk Consultings
og 3B’s projekt blev der i maj 2017 godkendt en ny lokalplan for området.

Løsning
Fra projektets start er der blevet peget på følgende risici, som kunne vanskeliggøre realisering af
projektet indenfor rammebeløbet:


Vanskelige byggeforhold, idet der var tale om en infill i en eksisterende karré beliggende ud
mod trafikerede veje på begge sider.



Omkostninger til opførelse af stueplan, 1. sal og kælder skulle kunne indeholdes i det afsatte beløb til grundkøbesum.



Øget omkostninger til nedrivning, forureningsoprensning og fundering.



Øget tidsforbrug grundet lokalplanproces.
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For et imødegå de økonomiske udfordringer på grunden har Rendbæk Consulting og 3B arbejdet
på forskellige modeller for at nedbringe omkostningerne, så projektet kunne realiseres inden for
rammebeløbet. Herunder bl.a. at brugerne af stueetagen og 1. salen selv skulle afholde omkostninger til indvendig aptering, og at parkering etableres på terræn i stedet for i konstruktion.
Det er ikke lykkedes at få inddraget disse elementer i projektet, og parterne må derfor desværre
konkludere, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at realisere projektet inden for rammebeløbet.
Byggeudvalget blev den 4. september 2018 mundtligt orienteret om, at administrationen stopper
det videre arbejde med byggesagen. Derudover har administrationen orienteret KK om, at 3B afslutter byggesagen.

Økonomi
Organisationsbestyrelsen har den 4. februar 2016 godkendt et samlet budget på 600.000 kr. til
udarbejdelse af prissat dispositionsforslag. Heraf er afholdt følgende omkostninger:
Dispositionsforslag
Forundersøgelser på grunden inkl. landinspektør
Advokatbistand vedr. grundkøb og samarbejdsaftale
Timerforbrug (Byggeafdelingens projektleder)
I alt

66.314 kr.
122.334 kr.
40.063 kr.
124.334 kr.
353.045 kr.

Omkostningerne afholdes af dispositionsfonden jf. organisationsbestyrelsens godkendelse den 4.
februar 2016.

Videre proces
Såfremt organisationsbestyrelsen tager indstillingen til efterretning, vil der ikke blive arbejdet videre
med byggesagen.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstilling til behandling i organisationsbestyrelsen.
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