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   Jeg ser den kommercielle tankegang,       
som et værktøj til at optimere driften og 
”fortjenesten” = værdiskabelsen kommer 
beboerne til gode 

 

Ordet kommerciel i den almene sektor 
  

 



Grundlag for udvikling af grøn drift 
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1. Grundlaget for at ændre ting er for det første, 

at få analyseret, hvordan gøres det i dag 
 

2. Efterfølgende skal man drøfte, hvor man vil 
hen og hvor lang tid det må tage  
 

3. Udarbejdelse af en kortfattet strategi med 
valide tal og budget opdelt efter udvalgte 
strategiske mål 



Timesagsstyring = tidsregistrering 
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I fremtiden kunne I med fordel indføre mobil 
tidsregistrering, hvor medarbejderne registrerer deres 
ressourceforbrug i form af timer og maskiner via Mobil 
Tids Registrering. Registreringen kan foregår på PDA’er, 
som alle medarbejdere er udstyret med. Nedenstående 
billede er et eksempel på, hvordan vi gør i HedeDanmark. 
Dette er blot til inspiration. 



Græspleje til kr. 2,20 pr. m2  

2,20/m2 inkl. 
maskiner, mand 
og overhead ex. 
moms 



Strategi 
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Vision 

Hvor vil Boligforeningerne være om 10 år 

 

Er strategi akademisk 

sludder ?? 

 
 

 



Udviklingsprojekt med Slagelse Boligselskab 
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Vision 

Hvor vil Slagelse Boligselskab være i 2017 

 

 Arbejdstitlen er : 

 

 Professionel, effektiv og 
transparent ejendomsdrift i 
Slagelse Boligselskab 

 

 



Eksempel på en vision fra Slagelse Boligselskab 
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Vision 

Hvor vil Slagelse Boligselskab være i 2017 

 

Visionen har 4 overskrifter 
 Vi er en topprofessionel 

virksomhed – med styr på 
fundamentet 

 Vi har fokus på service baseret på 
lyst og viden 

 Vi påvirker udviklingen – lokalt, 
regionalt og nationalt 

 Vi finder attraktive fælles løsninger 
– med plads til individualitet  
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1) Beboerservice 

2) Huslejebesparelse 

3) Udvikling/samarbejde 

4) Grøn driftsbudget 

Fælles 
Visioner 

Fælles 
Fokusområder 

Fælles 
Handleplaner 

Vision – Fokus - Handling 



Ideoplæg til strategikort 
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Vision: 

Strategiske mål: 

Fokusområder: 

Beboerservice  
til og fravalg 

Husleje-
besparelse  

Udvikling af 
samarbejde 

Grøn 
driftsbudget 

Tilfredsheds-
analyse Maskinoptimering 

Driftsplaner med nøgletal 

Mobil tidsregistrering 

Areal registrering  

Standarder og 
systemer 

Udvikling af 
grundpakke 

Kommunikation/ 
information 

Vi er en topprofessionel virksomhed – med styr på fundamentet 

Vi har fokus på service – baseret på lyst og viden 
Vi påvirker udviklingen – lokalt, regionalt og nationalt 

Vi finder attraktive fælles løsninger – med plads til individualitet  



Opsummering 
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Vision 

Hvor vil Boligforeningerne være om 10 år 

 Ønsker I en mere kommerciel drift, 
kan jeg anbefale udvikling på følgende 
punkter; 

 Registrering af arealer og mængder 

 Timesagsstyring på maskiner og mandskab 

 Benchmarking af nuværende drift 

 Udvikling af nye samarbejdsformer internt 
som eksternt   

 Fokus på udvikling af kernekompetencer  
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