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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016 

 

NY FORMAND 

Bestyrelsen konstituerede sig med ny formand på det ekstraordinære bestyrelsesmøde 

den 15. december 2015. Nikolaj Jørgensen blev valgt som ny formand for FA09 og 2016 

er således hans første år som ny formand for FA09. Formandens første store opgave har 

sammen med den øvrige bestyrelse og ledelsen i FA09 været at sikre, at FA09 fik lagt en 

strategi frem mod 2020 samt at der blev lavet handleplaner med konkrete resultatmål.  

 

 

PERSONALE 

Thomas Clemmensen er ansat som ny driftskonsulent i Drift & Byggeri og samtidig er 

Henrik Madsen overgået til en stilling som driftschef med primær fokus på kontraktkunder.   

 

 

NYE KONTRAKTKUNDER 

FA09 har indgået administrationsaftale med Københavns Kommunes Pleje- og ældreboli-

ger - De Gamles By med virkning fra den 1. januar 2016. Kontrakten er gældende for fire 

år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 gange et år.  

 

FA09 har indgået administrationsaftale med BSB Lyngby – Tårbæk med virkning fra den 

1. oktober 2016. Kontrakten er løbende med et års opsigelse til udgangen af et regn-

skabsår  

 

 

NON-PROFIT  

Det blev i 2013 besluttet, at FA09 fra 1. januar 2014 skulle være 100% non-profit. Ud over 

at tilbagebetale for meget opkrævet administrationshonorar, skulle det også betyde, at 

FA09 blev momsfrit. 
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Der kører en sag i Skatterådet vedrørende momssagen. Der forventes en afgørelse i sa-

gen ultimo 2017.  

 

 

REGNSKAB 2016 

Regnskabet for 2016 udviser et samlet overskud på kr. 4.161.405. Af overskuddet tilbage-

betales kr. 3.425.556 til andelshaverne i henhold til beslutningen om, at FA09 skal være 

non-profit. Fordeling af overskud: 

 

PAB: 1.484.755 

BAB: 270.874 

Hjem: 160.447 

Hvidovrebo:  325.976 

GAA: 590.118 

FSB Gladsaxe:  359.835 

Øresund:   233.551 

 

Det resterende overskud på kr. 735.849, der hidrører fra andre administrerede selskaber, 

henlægges til FA09s arbejdskapital, som herefter udgør kr. 17.593.793. 

 

 

INDFRIEDE MÅL 2016 

Strategi 2020 

På bestyrelsesmødet den 25. juni 2015, blev det aftalt, at der skulle afholdes et strategise-

minar den 31. oktober 2015, hvor en ny Strategi frem mod 2020 skulle udarbejdes. Dette 

arbejde måtte udsættes da FA09s bestyrelsesformand afgik ved døden kort forinden.  

 

På bestyrelsesmødet den 15. december 2015 blev det besluttet at ansætte en strategisk 

forretningskonsulent til at understøtte direktionen med at udarbejde og implementere 

FA09s kommende Strategi 2020. Forretningskonsulenten skal bidrage til strategisk ana-

lyse, implementering og udvikling af målsætninger og handleplaner.     
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Bestyrelsen afholdte den 23. januar 2016 et strategiseminar, hvor det blev besluttet at den 

overordnede målsætning for 2016 var, at der blev udarbejdet en ny strategi 2020.  

 

Administrationen udarbejdede i foråret 2016 udkast til Strategi 2020, hvor der bl.a. er ta-

get højde for de skærpede krav til forvaltningsrevision, som bl.a. fremgår af ministeriets 

rapporter fra 2014 om den almene boligsektors effektivisering og egenkontrol samt de 

ændringer dette har udmøntet sig i, ved ændringer til Lov om almene boliger mv. 

  

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 20. juni 2016 godkendte bestyrelsen admini-

strationens udkast til Strategi 2020, og den videre proces frem mod bestyrelsesmødet i 

november 2016. 

 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 8. november 2016 fremlagde admini-

strationen de konkrete handleplaner for 2017. Der er udarbejdet 7 konkrete handleplaner, 

der igangsættes og afsluttes i 2017 og 4 handleplaner, der har karakter af analyser, der 

skal pege på nye handleplaner for 2018 - 2020.  

 

På samme møde blev der fremlagt en procesplan for opfølgning på Strategi 2020. Der vil 

fremadrettet blive udarbejdet en ledelses/årsrapport og handleplaner til forelæggelse på 

det ordinære bestyrelsesmøde i december og en beretning til det ordinære bestyrelses-

møde i juni.  

 

 

BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 

Som led i Strategi 2020 udførte FA09 en undersøgelse for at høre beboernes mening om 

eget boligområde og med FA09. 

Der var 7900 som havde mulighed for at deltage og hele 26 % af beboerne, bredt repræ-

senteret på tværs af alder og anciennitet, svarede på det elektroniske spørgeskema. 
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Undersøgelsen viste et pænt resultat for FA09 i den overordnede vurdering af tilfredshed. 

Undersøgelsen skelnede mellem afdelingsbestyrelsesmedlemmer og beboere. Og resul-

tatet viste, at der var en lille forskel i den overordnede tilfredshed med FA09. 

 

Afdelingsbestyrelserne vurderer den samlede tilfredshed med FA09 til indeks 74 og loyali-

tet til indeks 79, hvilket er et højt niveau.  

Beboerne vurderer FA09 i forhold til tilfredshed med den service, de får, når de henvender 

sig til FA09. Beboerne vurderer FA09 til indeks 72, hvilket også er et pænt resultat.  

 

Ledelsen i FA09 er glade for det flotte resultat og vil på baggrund af undersøgelsens re-

sultater analysere, hvilke initiativer, der kan iværksættes for at fastholde og forberede be-

boernes tilfredshed. 

 

 

FORVALTNINGSREVISION 

Ud over det overordnede mål om at få udarbejdet en ny strategi, har der i afdelingerne 

været arbejdet løbende med at effektivisere administrationens kerneopgaver samt sikre 

sparsommelighed, produktivitet og en høj kvalitet ved udførelsen af disse.  

 

Udlejningsafdelingen 

Udlejningen har i 2016 arbejdet med at optimere interne processer og nye arbejdsgange, 

der skal sikre en effektiv og ensartet håndtering opgaverne. 

 

Udvikling af ventelister 

Der er oprettet ventelister til bi-lejemål og ungdomsboliger i Unik med tilhørende arbejds-

gange. 

FA09s Web-Ansøger løsning er blevet opdateret, således af ansøgere kan se ventetider 

samt fakta om afdelingen, når de logger på systemet. Der er lavet flere søgekriterier, såle-

des at man kan søge mere specifikt, hvilket gør, at der sendes færre tilbud ud og dermed 

spares både tid og porto. 
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Elektroniske lejekontrakter 

Der er implementeret elektroniske kontrakter i alle vores familie- og ungdomsboliger. I 

2016 er den sidste udvikling blevet færdiggjort, således at Øresundskollegiet og Em-

drupborg også har mulighed for at få elektroniske lejekontrakter. De elektroniske kontrak-

ter har bl.a. medført en større tilfredshed hos mange beboere og en mere effektiv ekspe-

ditionstid - da de elektroniske lejekontrakter bliver underskrevet inden for et par dage.  

 

I 2016 er der yderligere oprettet en række andre dokumenter, der kan underskrives af vo-

res beboere via NemId, her kan bl.a. nævnes tillæg til lejekontrakter samt frivillige forlig.  

Ligeledes arbejdes der på, at svarblanketter bliver elektroniske. 

 

Implementering af ESDH 

Der har været arbejdet med at implementere vores nye ESDH løsning i Unik. Dette har 

medvirket at alle vores boligsager og materiale bliver indscannet på de enkelte beboere - 

med bestemte notetyper.  

 

BeboerWeb 

Ultimo 2016 har Boligselskabet HJEM testet den nye BeboerWeb løsning, der skal imple-

menteres i alle boligorganisationer i 2017. Dette vil betyde at alle beboere i FA09s med-

lemsorganisationer får adgang til deres stamdata vedrørende lejeforhold online. 

 

Analyse af standardbreve 

Der har været lavet en analyse af alle de standardbreve der udsendes fra FA09, med hen-

blik på, at udsende flest mulige breve per mail, så udgifterne til porto kan holdes så lavt 

som muligt. 

 

 

Drift & Byggeri  

I 2016 blev der lavet en omorganisering af driftsafdelingen, så den nu hedder Drift og Byg-

geri. Dette skyldes at der til stadighed er en større bygge- og renoveringsaktivitet, samt et 
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øget behov for kompetenceudvikling i driften. John Kim Fletting blev ansat som afdelings-

chef for drift og byggeri pr. 1. maj 2016. Samtidig overgik Lars Nørgaard til en stilling som 

enhedschef. Enhedschefen skal sikre at tilstrækkelig kvalitet og kompetence er tilstede 

blandt driftscheferne, og er disses nærmeste leder. 

 

Kurser/kompetenceudvikling 

Alle ejendomsfunktionærer i de administrerede organisationer har været indkaldt til kom-

petenceafklaring i forhold til grønt og blåt arbejde.  

 

iBygning 

IBygning er et produkt for gennemførelse af tilstandsvurderinger og hjælp til markvandrin-

ger. Der har været en del udfordringer med opsætningen, men den sidste udvikling er fær-

diglavet, således at det kan tages i brug i 2017.  

 

Sundhedstjek 

Der er i 2016 foretaget sundhedstjek i mange af medlemsorganisationernes boliger og 

dette arbejde vil også pågå i 2017.   

 

 

Økonomiafdelingen 

 

Budget og regnskab 

I 2016 har der været kigget på processerne i forbindelse med udarbejdelse af årsregnska-

ber. Der har været fokus på de mange manuelle processer, som i mange tilfælde er gjort 

automatiske. Dette har gjort arbejdet lettere og formindsket risikoen for fejl.  

 

 

EFFEKTIVISERING AF DRIFT 

Der har også i 2016 været stor fokus på effektiv drift i de forskellige boligorganisationer.  
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Administrationen har i 2016 fortsat arbejdet med at understøtte boligorganisationer i at 

kigge på, hvordan man kan effektivisere afdelingernes drift i boligorganisationerne, herun-

der mulighed for samdrift og besparelser på håndværkerydelser.   

 

 

KURSUSAKTIVITETER 

Det er afholdt dirigentkursus, da mange fra organisationsbestyrelserne påtager sig dette 

hverv på afdelingsmøderne.  

Derudover har der været afholdt en del ”gå-hjem-møder” i budgetforståelse og den nye 

bestyrelsesweb. Møderne har været godt besøgt. 

 

 

FREMTIDEN 

Ny lov om effektivisering 

BL og KL har indgået en aftale om at driften af den almene sektor frem mod 2020 skal ef-
fektiviseres med 1,5 mia. kr. 
 
Ministeriet har den 13. december 2016 vedtaget lov nr. 1559 om effektivisering af den al-
mene boligsektor, der har til formål at styrke fokus på effektivisering og dermed billiggø-
relse af driften af de almene boligorganisationer og afdelinger.  
 
Loven præciserer bl.a. boligorganisationens og dermed bestyrelsens ansvar for effektivi-
sering af driften af boligorganisationerne, herunder at udøve god økonomistyring og egen-
kontrol.  
 
Ministeriet har den 28. april 2017 udsendt tre bekendtgørelser der følger op på lov nr. 
1559 om effektivisering i den almene sektor: 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (ef-
fektivisering og vedligehold). 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsdrift (granskning) 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger (hårde 
hvidevarer). 

 
Alle medlemsorganisationerne i FA09 er blevet orienteret om betydningen af den nye lov 
og har fået udleveret et notat der beskriver, de konkrete tiltag der skal implementeres i bo-
ligorganisationerne og FA09.  
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Det vil naturligvis være FA09s opgave at understøtte boligorganisationerne med denne 
opgave, ved at levere den øgede ledelsesinformation og dokumentation der skal ligge til 
grund for at boligorganisationen lever op til den nye lov og dertilhørende bekendtgørelser.  
 
Det er administrationens antagelse, at dette arbejde vil kræve et væsentligt øget ressour-
ceforbrug i både administrationen og i organisationsbestyrelserne.  
 
Administrationen er i gang med at analysere dette og vil komme med en samlet handle-
plan til FA09s bestyrelse på bestyrelsesmødet i december 2017. 
 
 
Investeringer 

I Strategi 2020 er et af vores mål, en høj medarbejdertilfredshed. Administrationen er i 

gang med at forberede en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der forventes at blive 

gennemført primo 2018. Det skal vurderes hvilket firma der skal bruges til at gennemføre 

medarbejdertilfredshedsundersøgelsen.   

 

Administrationen er også i gang med at se på et ny lønsystem, da vores nuværende sy-
stem ikke understøtter mulighed for digitalisering af tidsregistrering, fravær, ferie mv.  
 
Begge emner vil blive forelagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 2017.   
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