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Arbejdernes Byggeforening (AB) - Styringsdialog 3. april 
2017 

Deltagere 
Fra Arbejdernes Byggeforening (AB): Direktør René K. Rasmussen, teamleder (Udlejning & 
Sekretariat) Rikke Juul Sundwall og teamleder (Økonomi og Regnskab) Karen Mortensen. 
 
Silkeborg Kommune (SK): Jurist Jacob Yde, jurist Louise Müller Christensen, fuldmægtig 
Annie Jørgensen og faglig leder Birthe Andersen. 

Regnskab 
AB holder generelt et pænt regnskab og der er ingen bemærkninger der giver anledning til 
bekymringer. Herudover har administrationsbidraget et fornuftigt niveau. 
 
I forbindelse med evt. overskud i afdelingerne har man fra ledelsens side lagt op til, at 
disse overskud generelt anvendes som ekstraordinær henlæggelse til planlagt og periodisk 
vedligeholdelse i forbindelse med budgetlægningen, hvilket der er forståelse for fra 
afdelingsbestyrelsernes og lejernes side. Dette med baggrund i, at det ikke er muligt at 
henlægge det som drifts- og vedligeholdelsesplanerne reelt set giver udtryk for. 
 
Alternativet til at anvende overskuddet som en ekstraordinær henlæggelse ville være at 
sænke lejen. Ved at anvende evt. overskud som ekstraordinær henlæggelse imødegås 
nogle af de økonomiske udfordringer, der ligger i relation til drifts- og 
vedligeholdelsesplanerne/planlagt og periodisk vedligeholdelse.  
 
Saldoen i dispositionsfonden og egen trækningsret i Landsbyggefonden giver samtidig 
mulighed for, at bidrage med støtte finansieringsmæssigt til projekter i afdelingerne i 
relation til planlagt og periodisk vedligeholdelse således, at der er sammenhæng i tingene. 
 

Besparelser og effektivisering 
Siden 2008 har der været fokus på følgende: 
 

• At sikre sparsommelighed, produktivitet og effektiv samt god økonomistyring i 
organisationen til gavn for beboerne og i konkurrenceøjemed. 

 
• At højne serviceniveauet samt opbygge et højt niveau af driftssikkerhed i 

organisationen. 
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Side 2 

• Tilbyde hjælp til de enkelte afdelingsbestyrelser for dermed at skabe rammerne for 
en styrkelse af beboerdemokratiet, 
 

Der arbejdes konstant på effektiviseringer bl.a. gennem digitalisering. 
  
Der er opnået betydelige besparelser ved, at udbyde ekstern rådgivning og forsikring og 
der er i forbindelse med udbud af visse håndværkerydelser opnået en besparelse på 25 %.  
 
Siden 2016 er der arbejdet på en videreudvikling og fornyelse af driftsområdet, hvor det 
erfaringsmæssigt har vist sig, at man har kunnet drage store fordele 
(kompetencemæssigt, ressourcemæssigt og økonomisk) af sammensætningen af større 
driftsteams og færre driftsområder. 
 
I 2018 implementeres den afsluttende del af fornyelsesprocessen, hvor man går fra 
nuværende 8 driftsområder til 3 driftsområder/driftsteams. 
 
AB føler sig generelt godt med i forhold til det landsdækkende mål om, at den almene 
sektor på landsplan skal spare 1,5 mia. kroner frem mod 2020. 

Digitalisering 
AB oplyser at der er indført digitaliseret indflytnings- og fraflytningssyn for at effektivisere 
og spare midler.  Herudover er der etableret et digitalt tegningsarkiv og nyt website. Der 
arbejdes også på et nyt fælles website. 
 
Der arbejdes løbende på digitalisering og der arbejdes på etablering af digital 
kommunikation med lejerne – Her er der stort fokus på, at denne kommunikation sker i 
overensstemmelse med persondataloven, hvilket giver lidt udfordringer. 

Generelt 
Der er ingen problemer med tomgang og udlejningssituationen er generelt god. AB 
oplever dog forespørgsel til billige boliger, hvor der er lange ventelister, men der er 
ligeledes venteliste på de dyrere boliger.  
 
AB har indgået en samarbejdsaftale om etablering af el-delebiler på Lupinvej, til glæde for 
afdelings beboere, der selv skal oprette sig som bruger af delebilerne direkte hos 
leverandøren. AB er den første boligorganisation i Silkeborg til at etablere en 
delebilsordning. 
 
I AB er der fokus på, at løse konflikter imellem udlejer og lejer uden at 
beboerklagenævnet bliver involveret. I de tilfælde, hvor det har været nødvendigt at 
indbringe en sag for beboerklagenævnet, har AB vundet. 
 



 
 

 

 

Side 3 

1. april 2016 trådte det ny kontanthjælpsloft i kraft. AB har dog ikke registreret 
udfordringer med kontanthjælpsloftet hos beboerne og der er ikke udsendt flere rykkere 
end normalt. 
 
AB oplyser at der er udfordringer med beboerdemokratiet, både i de enkelte afdelinger og 
til hovedbestyrelsen, hvor det generelt er svært at finde medlemmer til både afdelings- og 
hovedbestyrelsen.  
 
I forbindelse med den ny oprettede pendlerordning, er der tildelt 2 boliger. 
Pendlerordningen henvender sig til personer, som er bosiddende i andre kommuner end 
Silkeborg Kommune, men som arbejder i Silkeborg. Ved brug af pendlerordningen, kan 
man, når visse betingelser er opfyldt, få ventelistefordele på udvalgte boliger. 
 
I forbindelse med AB’s opførelse af nye boliger ved Gødvad Enge, har der været 
udfordringer med levering af betonelementer. AB forventer indflytning af de første lejere 
den 1. juli 2017 og derefter etapevis indflytning fra 1. juli 2017 og i løbet af 
sommerferien. AB oplyser at byggeriet bliver fulgt og at der bliver taget hånd om de 
udfordringer der er og har været, i forbindelse med byggeriet.  
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