
      

Den 1. december 2017 

 

Boligselskabet Domea Ans - Styringsdialog 30. oktober 2017 

_______________________________________________ 

Deltagere: 

Boligorganisation (BO): Boligselskabet Domea Ans (BDA). Deltagere fra BDA: Kundechef Jan 

Vorgaard (JV) 

 

Silkeborg Kommune (SK): Jurist Jacob Yde og faglig leder Birthe Andersen (referent) 

Regnskab: 

- Regnskab 2016 giver ikke anledning til bemærkninger. 

- BO har solgt en afdeling i Thorning.  

- Administrationsbidraget er faldet lidt, men er dog fortsat relativt højt. Der tillægges 

moms på grund af ekstern administration. 

 

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 

boligorganisationen – Hvis I har samme oplevelse, hvordan vil I så fremadrettet 

imødegå denne udfordring? 

Domea har brochure om håndtering af skimmelsager, og der er 5 dages responstid. Eksterne 

rådgivere tilkaldes til målinger, hvis der er behov. 

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?   



Ikke drøftet 

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? 

Ikke aktuelt for Domea.  

 

Domea har udviklet benchmarkingværktøjer sammen med BL og LBF, som benyttes af BO. Der 

er f.eks. også udviklet en app til indberetning af fejl og mangler og info om ”der er lukket for 

vandet”. Alle er ikke brugere. 

 

JV fortæller, at Domea Boligservice, Vejle, som servicerer 4 selskaber med til sammen 10 afdelinger, har 

konstateret besparelser på op til 35% på drift og administration ved sammenlægning af 

afdelinger. Op mod 90% af de selskaber, der administreres i Domea har lavet 

sammenlægninger. Flere af de sammenlagte afdelinger har boliger i flere byer. 

 

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? 

Har ikke overvejet sammenlægning med andre – er ikke sårbare pga. Domea 

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? 

Ikke aktuelt for BDA 

 

Eventuelt: 

 

Intet. 
 

 

 

 


