
      

Den 28. november 2017 

 

Silkeborg Boligselskab - Styringsdialog 1. november 2017 

_______________________________________________ 

Deltagere: 

Boligorganisation (BO): Silkeborg Boligselskab (SB). Deltagere fra SB: Direktør Renè Skau 

Bjørnsson (RSB), økonomichef Charlotte Veng (CV) og udlejningschef Marianne Engelbrekt 

(MA) 

 

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

Regnskab: 

- SB`s regnskab for 2016 er pænt, og giver ikke anledning til særlige bemærkninger 

- Om de nye effektivitetstal oplyser RSB, at især renholdelse og vedligeholdelse er en 

udfordring for SB. SB prioriterer pæne områder, kvarterer, som er vedligeholdte og 

attraktive at bo i. 

- I regnskab 2017 er udlån til afdelinger flyttet til dispositionsfond. 

- SB har fokus på henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning ved budgetlægning. 

- SB har ikke afskrevet på forbedringsarbejder i afd. 36, Ydunsvej, hvor der er 

underfinansiering – der påbegyndes afskrivning i regnskabsår 2017.  

- Der er tinglyst ejerpantebreve i enkelte afdelinger. Ved sidste styringsdialogmøde har 

SK oplyst, at disse ejerpantebreve ønskes aflyst. RSB oplyser, at der er taget initiativer 

til at få ejerpantebrevene aflyst. 

- SB har bedt en advokat om at berigtige adkomstforhold, sådan at der udstedes skøde 

til respektive afdelinger på ejendomme, hvor dette ikke allerede er sket. 

 

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 

BO – Hvis I har samme oplevelse, hvordan vil I så fremadrettet imødegå denne 

udfordring? 



SB vil gerne nedskrive procedure og handlingsplan.  SB tager i forvejen ud indenfor en uge og 

lægger fugtmåler ind i 2-3 uger. SB beder et eksternt firma lave måling og vurdering og så 

handles der ud fra det. SB udleverer flyer ved indflytning. SB overvejer kampagne på 

hjemmeside om fugt og skimmel. 

 

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?   

Silkeborg Kommune forventer at der fra 1. januar 2018 skal medsendes lånetilbud fra 3 

realkreditinstitutter med dels overslag over kommunegaranti og dels specificeret beregning 

over værdiansættelse af ejendommen og beregning af garantiprocent sammen med skema A. 

  

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 mellem BO`erne. 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? 

 

SB samarbejder og sparrer med AAB og AB på administrativt niveau. BoligSilkeborg er en 

digital platform for Silkeborg By. SB har ingen planer p.t. om udvidelse af BoligSilkeborg-

samarbejdet. SB har fået priser hjem på eventuel fælles server, også priser på outsourcing.  

Office 365 er implementeret (ligger i skyen). 

 

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? 

BO har sikret sig ved arbejdsgangsbeskrivelser og overlapning. Også på ledelsesniveau, idet 

der er overlapning i ledergruppen. 

SB har udarbejdet politikker på en række områder, bl.a.  IT, personale, behandling af 

beboerinformation, medlemmer osv. – og har stort set alle de politikker som BL har anbefalet. 

 

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? 

SB har overvejet/drøftet emnet, men ser det ikke som en mulighed. SB har meget billige 

lokaler og skønner ikke, at der vil være en gevinst ved samarbejde. 

 

Eventuelt: 

SB ønsker at drøfte de initiativer SK har gang i - i forhold til at sikre en effektiv drift i SB samt 

eventuelt SK`s tanker omkring effektiviseringstiltag, og hvilke SK tænker, der kan inspirere de 

forskellige BO`er i Silkeborg. 

SK peger på digitalisering, samarbejder om digitale platforme, fælles løsninger, 

sammenlægning af afdelinger m.v., som dels kan nedbringe driftsudgifter i afdelingerne og 

dels udgifter til administration. SB oplyser, at digital opmåling er på vej til iSyn og 

efterfølgende udbud af istandsættelsesopgaver. 

 


