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Midtjysk Boligselskab (MB) - Styringsdialog 20. april 2017 
Deltagere  
Fra Midtjysk Boligselskab (MB): Formand Bjarne Almind Johansen og forretningsfører 
Annemette Lehmann Bøgh fra Boligkontoret Danmark (BD). 
 
Silkeborg Kommune (SK): Jurist Jacob Yde, fuldmægtig Annie Jørgensen og faglig leder 
Birthe Andersen. 
 
MB er en almen boligorganisation, der har hjemsted i Skanderborg Kommune og SK fører 
derfor kun tilsyn med de afdelinger, der er beliggende i SK. MB’s boliger administreres af 
BD mod betaling fra MB. 

Regnskab 
MB oplyser at der er fokus på mål mod 2020 og at der er planer om en 0-løsning, forstået 
på den måde, at administrationsbidraget ikke stiger i de følgende 3 år.  
 
BD har udviklet et rating system til intern brug. Systemet indikerer en afdelings helbred, 
ud fra nogle udvalgte kriterier, herunder opsparing, huslejeniveau, vedligeholdelsestand 
mv. Ud fra MB’s årsberetning for 2015, fremgår det, at der generelt er en fremgang i MB’s 
enkelte afdelinger. 
 
MB formår at holde et fornuftigt administrationsbidrag. MB betaler BD for administrationen 
og påpeger, at dette bevirker, at administrationsbidraget pålægges moms, hvilket ikke er 
tilfældet for de boligorganisationer, der selv administrerer deres boliger. 

Effektiviseringer og digitalisering 
MB oplyser at der er stort fokus på effektivisering. Der er sket udbud af malerarbejde, 
rengøring og istandsættelse af gulve ved fraflytning, og dette har givet betydelige 
besparelser. Derudover er der indført digitalt indflytning- og fraflytningssyn, hvilket har 
medført stor lejertilfredshed og færre klager.  
 
MB har herudover fokus på digitalisering og der er planer om, at digitalisere underskrift af 
lejekontrakter. Derudover sendes der digitalt i de tilfælde, hvor det er muligt.  

Generelt 
MB har en generel lav ledighed i deres lejemål. Der er ikke problemer med tomgang, men 
MB oplyser at der i visse afdelinger skal sendes flere tilbud ud end i andre, førend et 
lejemål bliver besat. Udlejningssituationen er generelt god, hvor SK har en stor portion af 
boligerne i Silkeborg, grundet anvisning til flygtninge.  
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Side 2 

Der har ikke været konsekvenser, som følge af det ny kontanthjælpsloft. MB har været 
forberedt på, at der kunne opstå problemer, herunder med et højere antal lejerestancer, 
men der har ikke været registreret problemer. Der er dog en klar efterspørgsel på billige 
boliger, men det er ikke indtrykket, at denne efterspørgsel opstår som følge af en 
nødvendighed, men blot som en følge af beboernes økonomiske prioritering. 
 
I MB’s afdelinger i SK udarbejdes der ikke helhedsplaner, da MB ikke har følt et behov 
herfor. I afdelingerne i SK, har man valgt en model, hvor vedligehold foretages når det er 
nødvendigt og dette har ikke givet anledning til problemer. 
 
MB 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. 
 
Under mødet rejste MB rejste spørgsmål om situationen på dele af arealet for afdelingen 
på Ansvej ved siden af det ny stadion. 
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