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Boligselskabet Sct. Jørgen – Styringsdialog 20. april 2017 
Deltagere 
Fra Boligselskabet Sct. Jørgen: Direktør Hans Erik Lund, Økonomichef Jens Endelt 
Andersen og byggechef Ole Nielsen. 
 
Silkeborg Kommune (SK): Jurist Jacob Yde, fuldmægtig Annie Jørgensen og faglig leder 
Birthe Andersen. 
 
BSJ er et stort boligselskab der samlet administrer ca. 6.000 boliger. BSJ har hjemsted i 
Viborg Kommune og SK fører derfor kun tilsyn med de afdelinger, der er beliggende i SK.  

Digitalisering og effektivisering 
Der et generelt fokus på effektivisering af driften af boligerne og udgifter til personale. Der 
er fx etableret kontantløs vaskeri, hvorved der i visse afdelinger er grundlag for, at 
nedbringe de fysiske henvendelser og derfor nedbringe udgifter til personale.   

Styringsrapport 
Det følger af styringsrapporten, at BSJ har godkendt et nyt målsætningsprogram 2020 
med fokus på sparsommelighed, effektivitet og produktivitet og med fokus på, at øge de 
enkelte afdelingers henlæggelser. BSJ vurderer at der generelt er tale om en sund 
boligorganisation, der opnår tilfredsstillende resultater og igangsætter passende initiativer 
til imødegåelse af udfordringer.  
 
Der er flere afdelinger i Silkeborg, der har fået bemærkninger på lave henlæggelser og 
underskud. BSJ oplyser at underskuddet er under afvikling og erkender, at der er et 
generelt efterslæb i forhold til henlæggelser, men at dette samtidig er noget man i BSJ er 
opmærksomme på og at det i øvrigt ikke giver anledning til bekymringer. 

Generelt 
BSJ oplyser at udlejningssituationen er god og at der her ikke er problemer. BSJ oplyser i 
tillæg hertil, at der i SK er efterspørgsel på tæt lavt byggeri som fx rækkehuse og 
ejendomme med 1 eller 2 etager. 
 
BSJ har i 2015 haft 3 afdelinger med ledighed, men at dette ikke længere er tilfældet. 
 
Kun få klagesager bliver ført for beboerklagenævnet og der er generelt et fokus på, at få 
løst eventuelle klagesager intern. BSJ oplyser dog, at der kan være sager, som er 
nødvendige at føre for beboerklagenævnet og at de få sager der bliver ført også bliver 
vundet.  
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Side 2 

 
BSJ har endnu ikke tildelt boliger efter den ny oprettede 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. 
 
I anledning af kontanthjælpsloftet har BSJ været i dialog med enkelte beboere, i forhold til 
lejebetaling og BSJ har haft en medarbejder, der kunne give beboere hjælp til økonomien, 
men der har ikke været større ”pres” på efter kontanthjælpsloftet. Dog har der været et 
større antal henvendelser vedr. lejebetaling, men dette har ikke afspejlet sig i et større 
antal lejerestancer eller udsættelser. 
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