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AAB Silkeborg (AAB) - Styringsdialog 6. april 2017 

Deltagere 
Fra AAB Silkeborg (AAB): Direktør Flemming Jensen og administrationschef Torben 
Bennekov. 
 
Silkeborg Kommune (SK): Jurist Jacob Yde, jurist Louise Müller Christensen, fuldmægtig 
Annie Jørgensen og faglig leder Birthe Andersen. 
 

Regnskab 
Regnskabet er generelt pænt og der er ingen bemærkninger der giver anledning til 
bekymringer og administrationsbidraget ser fornuftigt ud. 
 
I regnskabet 2015 har der været udgifter til ledighed, men disse problemer er løst i 
regnskabet 2016, hvor udgifter som følge af ledige lejemål er væsentligt mindre. AAB 
arbejder med helhedsplaner og også her bliver økonomien holdt. 
 
I forbindelse med revisionen har der været en kritisk bemærkning til funktionsadskillelse. 
AAB oplyser, at man er opmærksomme på dette, men at kritikken ikke tages til følge, da 
de IT-systemer der anvendes i administrationen, ikke kan efterleve revisionens krav og da 
AAB ikke ser bemærkningen som et problem. Bestyrelsen er bevidst om revisionens 
bemærkninger. 
 
En afdeling på Resedavej har swaplån, hvilket vil give økonomiske udfordringer på et 
tidspunkt. AAB oplyser at afdelingen er stor og har en generel fornuftig økonomi uden 
tomgang og at man forventer, at de økonomiske udfordringer vil blive løst. 

Besparelser og effektivisering 
AAB har stort fokus på besparelser og effektiviseringer, herunder gennem en omfattende 
digitalisering. Holdningen i boligforeningen er, at man altid kan gøre det bedre og dette 
afspejler sig i de mange effektiviseringsprocesser, hvor man nu kan begynde at høste 
frugterne af indsatsen, herunder i høj grad digitaliseringsprojekterne. Der er i forbindelse 
med effektiviseringsprocesser fokus på opfølgning og udbyttet.  

Digitalisering 
AAB har siden 2013 haft stort fokus på digitalisering med digital underskrift på 
lejekontrakter, elektroniske varmeregnskaber via E-boks og digitalt fraflytningssyn. Alle 
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Side 2 

dokumenter ligger nu i elektronisk form. Udbyttet er sparede arbejdstimer, overblik over 
processer og et øget serviceniveau overfor beboerne.  

Generelt 
Der er i boligorganisationen en generel lav ledighed og ingen bemærkelsesværdige 
udlejningsvanskeligheder. Én afdeling har dog i mindre omfang udfordringer med 
tomgang, men dette bliver løbende håndteret. 
 
I forbindelse med det ny kontanthjælpsloft der trådte i kraft 1. april 2016, har AAB forsøgt 
at imødekomme de beboere, der er blevet ramt.  AAB har i den forbindelse afholdt 40 
økonomiske beboerrådgivninger. Derudover er der ikke tegn på, at kontanthjælpsloftet 
har haft som følge, at der er blevet udsendt flere rykkere end normalt. Ledigheden er 
generelt lav, dog med lidt mere ledighed i ungdomsboligerne end i AAB’s andre boliger. 
 
Når der opstår problemer eller konflikter med AAB’s beboere, er der fokus på, at 
udfordringer bliver håndteret i en fornuftig dialog og udenom beboerklagenævnet, og der 
har ikke været ført nogen sager for beboerklagenævnet. 
 
AAB oplever udfordringer med at finde engagerede beboere til at deltage i 
beboerdemokratiet. Man har dog en forventning om en generel forbedring af 
beboerdemokratiet fremadrettet.  
 
Der er tildelt 3 boliger i forbindelse med den ny pendlerordning. Pendlerordningen 
henvender sig til personer, som er bosiddende i andre kommuner end Silkeborg, men som 
arbejder i Silkeborg Kommune. Ved brug af pendlerordningen kan man, når visse 
betingelser er opfyldt, få ventelistefordele på udvalgte boliger. 
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