
      

Den 29. november 2017 

 

AAB-Silkeborg - Styringsdialog 27. oktober 2017 

_______________________________________________ 

Deltagere: 

Boligorganisation (BO): AAB-Silkeborg (AAB). Deltagere fra AAB: Direktør Flemming Jensen 
(FJ) og Administrationschef Torben Bennekov (TB) 
 
Silkeborg Kommune (SK): Jurist Jacob Yde og faglig leder Birthe Andersen (referent) 

Regnskab: 
- AAB har aflagt et pænt regnskab for 2016. Regnskabet giver ikke anledning til særlige 

bemærkninger. 
FJ oplyser, at beboerdemokrati og kommunikation gives fokus. AAB har lavet små 
tegnefilm om budget og om ”afdelingsbestyrelsens indflydelse og rettigheder”. AAB har 
også udarbejdet en kommunikationsstrategi og er på Facebook. AAB har konstateret, at 
beboerdeltagelsen er steget. 
https://www.youtube.com/watch?v=EzMxmxMD6hE  
https://www.youtube.com/watch?v=xSMPPROEyuY&t=2s  

- FJ og TB mener, at det nye effektivitetsværktøj ikke tager højde for udgifter til f.eks., 
tilgængelighed (elevator) og klimaanlæg (udskiftning af filtre). 

- Saldoen på dispositionsfonden er faldet, men forventes fremover at stige, fordi der bl.a. 
kommer støtte fra Landsbyggefonden i afdeling 1, 5 og 7, og fordi afdeling 24 er solgt, 
hvilket også giver penge til dispositionsfonden. AAB vil lave fremskrivningsplan for 
forventet udvikling i dispositionsfonden. 

- AAB`s ledighedsprocent er fin. FJ mener, at der er et godt marked for udlejning og har 
f.eks. løst genhusning i eget regi i forbindelse med renoveringsprojekter. Dog er der 
sket genhusning i et enkelt lejemål hos Arbejdernes Byggeforening. 

- FJ oplyser, at der i forbindelse med renovering i afdeling 7 er udfordringer i samarbejde 
med hovedentreprenør og rådgiver. Tidsplanen er skredet, og der forventes 
overskridelse på udgiftssiden. Det undersøges, om der er rådgiveransvar, og der er 
afsat 1 mio. kr. til advokatudgifter.  

- Der er helhedsplaner på vej for afdeling 4 og 11. 
- FJ oplyser, at lejligheder i Midtjylland ifølge statistik er 5% større end i det øvrige 

Jylland. 
- AAB afholder seminar om effektivisering til foråret som basis for workshops for 

forretningsudvalget. 
 
Skimmelsager: 



Kommunen har oplevet et stigende antal af skimmelsager og mistanke om skimmelsvamp i 
almene boliger.  

 Hvordan sikres det, at mistanke om skimmelsager håndteres hurtigt, effektivt og med 
det laveste resurseforbrug og til lavest mulig gene for lejeren?  

 Har I en fast arbejdsgang ved henvendelse om mulig skimmel, således at sagerne ikke 
når at udvikle sig, og så alle lejere behandles lige? 

 Er det fx muligt, at BO tager en skimmeltest indenfor én uge, for derved at styrke den 
tillid lejer har til, at BO tager sagen alvorligt? 

 Det almene tilsyn ser desværre, at de sager der ender i tilsynet ofte skyldes mistillid til 
BO – Hvis I har samme oplevelse, hvordan vil I så fremadrettet imødegå denne 
udfordring? 

AAB har 15-20 sager om året. Der bruges ekstern rådgiver til dialog med beboere. AAB har 
udarbejdet et kommissorium og et workflow, der tages i brug når sagerne opstår. Der er også 
sager, der skyldes lejers brug og adfærdHvert år gennemføres sundhedseftersyn på et par 
afdelinger. 
 
Valg af Realkreditinstitut: 
Når en BO opfører støttet byggeri, bliver den kommunale garanti udmålt af det valgte 
realkreditinstitut. Den lovhjemlede beregningsmetode bevirker, at realkreditinstitutterne alene 
og partisk kan fastsætte størrelsen på den kommunale garanti. 

 Ser I mulighed for, at inkludere størrelsen på denne garanti ved et overslag fra flere 
realkreditinstitutter, og inkludere deres vurdering af markedsprisen for det færdige 
byggeri, som en faktor i jeres valg af långiver, herunder om vurderingen er foretaget på 
et sagligt grundlag?   

Silkeborg Kommune forventer at der fra 1. januar 2018 skal medsendes lånetilbud fra 3 
realkreditinstitutter med dels overslag over kommunegaranti og dels specificeret beregning 
over værdiansættelse af ejendommen og beregning af garantiprocent sammen med skema A. 
 
Fælles digitale platforme og løsninger: 
Digitaliseringen er et tilbagevendende emne fra sidste års dialog, og i år vil vi sætte ekstra 
fokus på det samarbejde der er BO’erne imellem. Digitale platforme er dyre og kommunen vil 
derfor gerne opfordre til et større samarbejde, for derved at opnå en driftsbesparelse, der kan 
tilgodese både BO og lejerne. 

 Hvordan er jeres holdning til et større digitalt samarbejde BO’erne imellem – Hvad er 
fordelene og udfordringerne?  

 Har I noget i støbeskeen og i givet fald med hvem, og hvis ja, hvem har været inviteret 
til dette samarbejde? 

AAB samarbejder og sparrer med AB og SB på administrativt niveau. BoligSilkeborg er en 
digital platform for Silkeborg By. AAB har ingen planer p.t. om udvidelse af BoligSilkeborg-
samarbejdet. 

AAB anerkender, at der kunne være fælles server i BoligSilkeborg-regi. Der er nogle 
momsproblematikker, og det vil i givet fald være nødvendigt at søge forhåndsgodkendelse ved 
SKAT om disse problematikker.  

Sårbarhed i boligforeningen: 



I en tid med effektivisering og besparelse bliver der typisk færre og færre hænder på de 
enkelte opgaver. I den anledning kan man risikere sårbarhed, fx hvis en medarbejder med en 
specialviden bliver langtidssyg eller fratræder.  

 Hvad gør I for at sikre en stærk boligforening, hvor sårbarheden minimeres? 

AAB koordinerer ferieplanlægning og lukninger. Der er overlapning på de fleste opgaver med 
en primært og en sekundært ansvarlig, størst sårbarhed er der på administrationschef – derfor 
er der udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser på de fleste opgaver. AAB skønner, at der er 
potentiale, så der kan vækstes ca. 15% uden nyansættelser i administrationen, men at der 
ikke kan skæres ned uden at det går ud over driftssikkerheden. AAB skønner ikke, at 
momsregler hindrer samarbejde, fordi provenuet ved en række samarbejder vil være større 
end momsen 

Fælles lokaler: 
De almene boligorganisationers brancheorganisation BL oplyser, at der kan være fordele i, at 
have administration i fælles lokaler BO’er imellem.  

 Er det noget I har overvejet og hvad se I af fordele og udfordringer i en sådan 
konstruktion? 

AAB har netop indgået ny erhvervslejekontrakt med forpligtelser, men ser generelt gerne 
administrationsfællesskaber. AAB ser gerne, at kommunen er initiativtager. Der vil være 
besparelser på både drift- og anlæg ved samarbejde. 
 
Eventuelt: 
 

 AAB har fokus på sammenlægning af afdelinger med sårbare økonomier 
 
 

 

 

 


