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Dagsorden 
 
 Godkendelse af dagsordenen. 
 Valg af dirigent og referent.  

 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender dagsordenen og vælger dirigent og referent. 
 

 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  
 
Palle Christensen blev valgt som dirigent og Mia Jarbøl Faurholdt blev valgt som 
referent.  
 
Det blev besluttet, at administrationen fremover varetager referentfunkti-
onen, og at der derfor ikke længere skal foretages valg af referent på be-
styrelsesmøder.  
 
Punkt 5.2 rykkes frem i dagsordenen til behandling før punkt 2 i dagsor-
denen.  
 

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde 6. oktober 2021 og 
ekstraordinært bestyrelsesmøde 3. november 2021 (Teams) 

Referaterne er vedlagt som (bilag 1 og 2). 
 
Der er kommet en tilføjelse til referatet fra bestyrelsesmøde den 6. oktober 2021, 
som formand, dirigent og referent har godkendt. Til beslutningen i punkt 6.2 skal 
tilføjes, at ”administrationen skal sikre, at indgåede aftaler og kontrakter, der be-
handler fortrolige oplysninger, ikke videregives til tredjepart.  
 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender referaterne med den konkrete tilføjelse til refera-
tet fra bestyrelsesmødet den 6. oktober 2021.  

 
 Beslutning: 

Referaterne blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  
Tilføjelsen i referatet fra bestyrelsesmødet den 6. oktober 2021 foretages og det 
reviderede referat lægges på hjemmesiden. 

 
 

5.2 Budget og ydelseskatalog 2022 

  Endelig budget 2022 
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   Som følge af, at Nygårdsparken indtræder i FA09 per 1. november 2022 har vi 
lagt to ressourcer (driftschef og administrativ ressource) i lønbudgettet, som op-
vejes af indtægten på administrationshonorar på Nygårdsparken. 

 
  Bestyrelseshonoraret er ændret fra 132.000 til 134.000 kr., som følge af, at 

Nygårdsparken indtræder med et bestyrelsesmedlem den 1. november 2022. 
 
  Det har også været nødvendigt at tilpasse ressourcerne i byggeafdelingen i for-

bindelse med opgavetilgang, samt omkostningerne til IT, disse modsvares dog af 
en større indtægt på It-gebyrer og byggesager. 

 
  Administrationshonoraret og satsen for forbrugsregnskaber er således uændret.  
 
  Endelig budget 2022 er vedlagt som (bilag 7) 
 
 
   Ydelseskatalog 2022   
  I ydelseskataloget er der under punkt 1.2.5 en tillægsydelse på kr. 205 ved opgø-

relse over forbrug ved fraflytning. Da denne ydelse kun må pålægges afdelingen 
og ikke bruges af administrationen, bør den fjernes fra ydelseskataloget.  

  Priserne i ydelseskataloget er reguleret med 1,82%. 
 
  Ydelseskatalog 2022 er vedlagt som (bilag 8).  
 
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender budget 2022 og ydelseskatalog 2022. 
 
 Beslutning: 

 
Der var følgende spørgsmål til endeligt budget 2022: 
Udgifter til ”Tidsskrifter og blade, note 3” stiger, hvad skyldes dette? Svar: For-
skellen skyldes digitale abonnementer blandt andet Politiken Byrum og Licitatio-
nen.  

 
Det nye medlem Nygårdsparken angives til at bidrage med 46.000 kr. Hvordan er 
det beregnet? Svar: Efter direkte lønudgifter, så bidrager Nygårdsparken med 
46.000 kr. i de 2 måneder de er medlem i 2022.  
 
Udgifter til ”Andet it og software, note 3” forventes at falde. Hvad er årsagen til 
dette? Svar: Det vedrører sondringen mellem konto 513.201 konsulentbistand 
vedr. IT-udvikling og 513.220 (221) Vedligeholdelsesabonnementer.  
Der har i 2021 været brugt væsentlig færre midler på konsulenter til Epos og 
Unik, samt øvrige konsulenter end i 2020, men til gengæld er der brugt væsentlig 
flere midler på vedligeholdelsesabonnementer i 2021 end i 2020, hvilket skyldes 
den øgede digitalisering. Det forventes at et væsentligt højere forbrug også gør 
sig gældende i 2022. Bestyrelsen ønskede fremadrettet at have en note der for-
klarer, hvilke større it-eller digitaliseringsudviklingsprojekter, der igangsættes med 
økonomi fra arbejdskapitalen.  
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Det blev nævnt, at en anden administrationsorganisation har et uændret admini-
strationsbidrag og at FA09 har en stigning i administrationsbidraget. Denne for-
skellighed er værd at bemærke i forhold til, at FA09 har mål om konkurrencedyg-
tigt administrationshonorar.  

 
 Ydelseskatalog:  

Der blev opklarende spurgt til om medlemmer betaler for brug for rammeaftaler. 
Dette er en formuleringsfejl i ydelseskataloget. Det blev præciseret at medlem-
mer og kontraktkunder omfattet af ydelseskataloget via respektive aftaler kan an-
vende rammeaftalerne. Eksterne og kontraktkunder med særlige kontrakter (fx 
kommuner, institutioner mv) skal betale for brug af rammeaftaler.  
Formuleringen slettes på side 5 i ydelseskataloget.  

 
Bestyrelsen godkendte efterfølgende budget 2022 og ydelseskatalog 2022. 

 
 
2. Meddelelser 

2.1 Orientering fra administrationen 

2.1.1  Nyt om personale og organisation 

For at styrke afdelingen ejendomsdrift, er der ansat en ny administrativ koordina-
tor og samtidig har vi fået besat den ledige driftschefstilling. Disse har begge stor 
erfaring fra lignende stillinger og starter den 1. december 2021. Dermed er afde-
lingen bemandet med en afdelingschef, fem driftschefer, en driftskonsulent samt 
en administrativ koordinator. Der mangler at blive ansat en projektleder, men 
denne stilling har været svær at besætte og er derfor foreløbig udskudt.  
Derudover arbejdes der på øget forventningsafstemning med afdelingsbestyrel-
serne, så samarbejdet mellem driftschefer og afdelingsbestyrelser kan styrkes. 
Hertil udarbejdes præsentationsmateriale og et bestyrelsessårshjul.  

Sideløbende arbejdes der med et internt koncept for organisering og struktur for 
ejendomskontorer, herunder driftsfællesskaber mv. Dette vil styrke videndeling, 
øget struktur og interne arbejdsprocesser og bedre overdragelse ved skift af 
driftschef mv. Hertil vil det digitale opgavesystem iOpgave også styrke den digi-
tale styring af opgaver og projekter i afdelingerne.    

 
2.1.2  Strategidag i FA09 

Den 5. november 2021 blev der afholdt strategiseminar, hvor alle medarbejdere i 
FA09 samledes. Her arbejdede medarbejderne sammen om forskellige temaer 
inden for bæredygtig udvikling i både FA09 og boligorganisationerne. Der var 
desuden et gæsteoplæg af BLs direktør, Bent Madsen, som stillede skarpt på re-
geringens nye boligudspil, den aktuelle politiske debat om den almene boligsek-
tor og på den rolle, den almene sektor kan få i fremtidens velfærdssamfund. Da-
gens output tages med videre i ledelsens strategiarbejde. 
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2.1.3  Ombygning i FA09 

 På baggrund af resultaterne fra den lovpligtige APV-undersøgelse 2020 (arbejds-
pladsvurdering), har det været nødvendigt gøre noget ved det fysiske arbejds-
miljø i administrationen. Det er særligt udfordringer med støj og indeklimaet, der 
skal sættes ind over for. En nedsat arbejdsgruppe bestående af en repræsentant 
fra alle afdelinger, har udarbejdet et forslag, der har været præsenteret for samt-
lige medarbejdere. Status er lige nu, at der arbejdes videre på tilbagemeldin-
gerne fra præsentationerne. En vigtig tilbagemelding var, at der skulle udarbejdes 
en husorden for Stationsparken, og denne er i udarbejdelse.  

 

2.1.4  Nye hjemmesider for FA09 og medlemsorganisationer  

Arbejdet med udvikling af nye hjemmesider til FA09 og boligorganisationerne er i 
gang. For at afdække hvilke informationer og funktioner, der tydeligst efterspør-
ges, sendte vi en brugerundersøgelse ud til alle organisations- og afdelingsbesty-
relser. Undersøgelsen blev desuden sendt ud til beboere via appen FA09 Mit 
hjem og lagt på FA09’s hjemmeside. I forbindelse med brugerundersøgelsen var 
der mulighed for at deltage i en konkurrence om en gavekurv. Der er tilfældigt ud-
trukket en vinder, som er offentliggjort på FA09’s hjemmeside.  
Undersøgelsen fik i alt 129 besvarelser, som nu er ved at blive analyseret. Der 
viser sig nogle klare tendenser i forhold til ønsker til indhold, hvilket vil få en na-
turlig indflydelse på den videre udvikling af hjemmesiderne.  
 

2.1.5  Ny rammeaftale forbrugsregnskaber og målere 

 FA09 har indgået kontrakt på tre nye rammeaftaler der kan bruges af alle boligor-
ganisationer administreret af FA09. Udbuddet er lavet i samarbejde med AAB, 
der har stået for selve udarbejdelsen af udbuddet. Der er igen opnået rigtig store 
besparelser for boligorganisationerne.    
 
De tre kontrakter er følgende:  

• Kontrakt på levering, montering af forbrugsmålere. 
• Kontrakt på servicering af forbrugsmålere. 
• Kontrakt på udarbejdelse af forbrugsregnskaber. 

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen i punkt 2.1.1 – 2.1.5 til efterretning. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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2.2 Analyse af indkøb og udbud og forsikring 

På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2021 godkendte bestyrelsen igangsætning 
af et udbud af forsikringsmæglerydelsen og en ekstern analyse af området ind-
køb af varer- og tjenesteydelser.  
 
Analyse af indkøb 
Administrationen har igangsat en benchmark af FA09 og boligorganisationernes 
indkøb ift. den almene branche samt intern benchmark af FA09’s medlemsbolig-
organisationers indkøb af varer- og tjenesteydelser. Der afholdes et opstarts-
møde inden udgangen af december 2021, med henblik på at lave en tidsplan, da 
vores rådgiver A-2 vurderer, at FA09 skal bruge ca. 42 interne mandetimer på 
benchmarkingarbejdet.   
 
Forsikring 
På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2021 godkendte bestyrelsen at igangsatte et 
EU-udbud på forsikringsmæglerydelsen med henblik på at få en rammeaftale 
som boligorganisationerne kan trække på.   
 
Vi står nu i en situation, hvor den ene af de tre mæglere vi har brugt, helt stopper 
deres virksomhed med udgangen af 2021. Det betyder, at vi ud over FA09 har 
fire boligorganisationer, der står uden mægler pr. 1. januar 2022. 
Det er ikke muligt at gennemføre et EU-udbud på hele porteføljen med tildeling 
inden 31. december 2021.  
 
Da administrationens beregninger viser, at FA09 og de fire boligorganisationers 
udgifter til forsikringsmægler i en 4-års periode, ligger under tærskelværdien for 
EU-udbud, har vi valgt at hjemtage tre tilbud på ydelsen.  
 
Det betyder, at administrationen må vente med at lave et EU-udbud til tidligst 
2022. 
 
De tre bydende var Willis, North (Contea) og Lockton. 
 
Administrationen har gennemgået de tre tilbud og indstiller til, at FA09 indgår 
samarbejdsaftale med Willis og dermed give dem mæglermandat vedrørende 
mæglerydelsen. Tilbuddet var det billigste af de tre og vi har gode erfaringer med 
Willis fra tre af vores andre medlemsorganisationer. I tilbuddet er inkluderet en 
grundig gennemgang af både FA09 og de fire boligorganisationers forsikringsfor-
hold. De fire boligorganisationer har alle godkendt Willis som deres nye mægler. 
 
Samarbejdsaftalen mellem Willis og FA09 er vedlagt som (bilag 3).  
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
• at bestyrelsen godkender administrationens indstilling om at Willis bliver 

FA09s nye forsikringsmægler og godkender samarbejdsaftalen mellem 
Willis og FA09. 
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 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte administrationens ind-
stilling om, at Willis bliver FA09s nye forsikringsmægler og godkender samar-
bejdsaftalen mellem Willis og FA09. 

  
 Bestyrelsen besluttede at det er værd at holde øje med når der indgås rammeaf-

taler, at der kan opnås store besparelser som her var tilfældet.  
  

2.3 Analyse af stigningen i administrationsbidraget  

På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2021 drøftede bestyrelsen behov og ønsker 
for en analyse af lønniveau samt sammenhængen mellem administrationshono-
rar og kvalitet, også set i forhold til andre administrationsorganisationers admini-
strationshonorarer.  
 
Bestyrelsen ønskede at starte med en analyse af stigningen i administrationsbi-
draget gennem de seneste 6 år for at se, om der efterfølgende er behov for en 
analyse af lønniveauet.  
 
I forbindelse med godkendelse af budget 2021 på bestyrelsesmødet den 9. de-
cember 2020 fremlagde administrationen en analyse af udviklingen i administrati-
onshonoraret holdt op imod de overenskomststigninger der har været i den 
samme periode.  

 
  Nedenstående tabel viser, at udviklingen på administrationshonoraret over de se-

neste fem år har været på 6,2% mens stigningen i overenskomster har været på 
11,8%. Da langt de fleste omkostninger i FA09 er lønninger betyder det, at der er 
sket en relativ effektivisering.   

  
  
 

  
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter om der er 
behov for en analyse af lønniveauet. 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede udviklingen i administra-
tionshonoraret.   
 

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Adm. honorar pr. lejemål inkl. moms. 3.636 3.569 3.494 3.633 3.494 3.424
Ændring - ift. året før i % 6,2% 1,9% 2,1% -3,8% 4,0% 2,0%

Overenskomst - lønstigning i % 11,8% 2,4% 2,4% 2,6% 2,5% 1,5%

Ændring 
2021-2017
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Det blev besluttet, at der skal arbejdes med en analyse af lønomkostninger og 
lønniveauet på tværs af sektoren, også for at afklare udviklingen af FA09s admi-
nistrationshonorar, som også blev drøftet under punkt 5.2. For at kunne igang-
sætte denne analyse afventes sammenlignelige data fra Dansk Erhverv, der i 
øjeblikket arbejder på lønstatistik for branchen.  
  

3. Orientering fra udvalg 

3.1 Forretningsudvalget 
 

 Der har været afholdt forretningsudvalgsmøde den 23. november 2021. 
På mødet blev dagsordenen forberedt og nedenstående emner vendt.     

 

3.1.1 Mødekalender  

  Udkast til mødekalender for 2022 er vedlagt som (bilag 4). 
  
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender mødekalenderen. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen og tilføjede et konstituerende bestyrel-
sesmøde umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde i juni.  

 
 

3.1.2 Strategiseminar 

Forretningsudvalget har foreslået den 19. marts eller den 26. marts 2022 til stra-
tegiseminar. Efter tilbagemeldinger fra bestyrelsen, er den 19. marts 2022 valgt. 
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 

4. Gennemgående punkter 

4.1 Revisionsprotokol  

 Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne. 
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 ISAE 3402-erklæring 
Administrationen har fået udarbejdet den årlige ISAE 3402-erklæring vedrørende 
it-kontroller i forhold til UNIK bolig 4.  
 
Den overordnede konklusion er, at FA09 har retvisende, hensigtsmæssige og ef-
fektive kontroller af UNIK bolig 4. Nedenstående er uddrag fra erklæringen: 

  
Konklusion 
Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i 
denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, 
er de kriterier, der er beskrevet i afsnit 1. På grundlag af den udførte revision er 
det vores vurdering, at 
 
a) beskrivelsen af generelle kontroller omkring UNIK Bolig 4-systemet, således 
som de var udformet og implementeret i hele perioden fra 1. oktober 2020 til 30. 
september 2021, i alle væsentlige henseender er retvisende, og 
 
b) kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle 
væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra 1. okto-
ber 2020 til 30. september 2021, og 
 
c) de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj 
grad af sikkerhed for, at beskrivelsen blev nået i alle væsentlige henseender, har 
fungeret effektivt i hele perioden fra 1. oktober 2O2O 30. september 2021. 
 
GDPR-dokumentation 
I forbindelse med den nye persondatalovgivnings ikrafttræden 25. maj 2018 blev 
databehandlere pålagt en række løbende dokumentations- og kontrolaktiviteter. 
FA09 har i 2020/2O21 med ansættelsen af en medarbejder dedikeret til udarbej-
delse af GDPR-retningslinjer, GDPR-awareness-aktiviteter, samt til vedligehol-
delse, og i nogle tilfælde etablering, af den nødvendige GDPR-dokumentation 
styrket dette arbejde. Arbejdet har endnu ikke nået en færdiggørelsesgrad, som 
giver grundlag for revision. GDPR-området er derfor ikke en del af nærværende 
erklæring. 

  
Erklæringen omfatter perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021 og er ved-
lagt som (bilag 5).   
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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4.2  Opfølgning på økonomi 

Til orientering er nedenstående en opdatering af afkast på kapitalforvaltning i 
2021 frem til 30/9. 
 
Som det kan læses af skemaet, har alle vores kapitalforvaltere til og med sep-
tember 2021 givet et negativt afkast. Dette vil have en negativ indflydelse i alle 
afdelingernes regnskaber, da mange af de penge der bliver forvaltet, er afdelin-
gernes henlæggelser.   
 
Begrebet varighed, er et synonym for risiko, jo større varighed jo større risiko, 
men også potentielt størst afkast (hvis markedet arter sig). 

 

Kapitalforvalter Produkt* Varighed 
Periode 

Afkast 
   

Start Slut    

Danske Bank   5,03 01-01-2021 30-09-2021 -3,32%    

Jyske Bank**   4,07 01-01-2021 30-09-2021 -2,78%    

Nordea Varighed 0-5 2,20 01-01-2021 30-09-2021 -1,96%    

Nykredit Mellemlange 5,38 01-01-2021 30-09-2021 -2,97%    

Nykredit Korte 2,49 01-01-2021 30-09-2021 -0,82%    

PP Capital   3,35 01-01-2021 30-09-2021 -0,86%    

         
* Alle mandater er diskretionære, hvilket betyder at kapitalforvalterne har fuld 
rådighed indenfor investeringsrammerne angivet i kontrakterne. 

   

 
 

** Afkastet er korrigeret til at starte 01-01-2021 i stedet for 01-10.2020. Afka-
stet i denne periode var 0,16%  

  

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 
4.3 Lukket punkt (ingen punkter) 

 
 

5. Punkter relateret til årets gang  
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5.1 Egenkontrol (Tema) 

Formålet med temaet er, at bestyrelsen har mulighed for at sikre, at der er et ef-
fektivt kontrolsystem, der medvirker til at reducere strategiske og økonomiske ri-
sici samt at organisationen lever op til lovens krav om, at den skal drives forsvar-
ligt og effektivt.  
Bestyrelsen har i samarbejde med administrationen fastlagt en årlig plan for 
egenkontrollen. Administrationen udarbejder årligt (december måned) en ledel-
sesrapport, der indeholder analyser og effektiviseringstiltag, der udmøntes i en 
række handleplaner og mål for det kommende år samt en afrapportering (doku-
mentation og feedback) på disse fra det foregående år.  
 
Ledelsesrapport 2021, analyser og handleplaner 2022 
Ledelsesrapport 2021 redegør for administrationens arbejde med årets handle-
planer samt de overordnede målsætninger i Strategi 2020. Rapporten er samtidig 
dokumentation for den gennemførte egenkontrol i det forløbne år, som sammen 
med FA09s årsrapport (økonomistyring) og årsregnskab vil indgå i bestyrelsens 
årsberetning for 2021. FA09s årsrapport 2021 vil ligeledes indeholde en mere ud-
dybende beskrivelse af årets gang, opgaver og begivenheder – både i FA09 og 
på ejendomskontorerne. Årsrapport og årsberetning udarbejdes i foråret 2021. 
 
Nedenstående er uddrag fra ledelsesrapport 2021 som vedlægges som (bilag 6) 
 
I 2021 kunne der tages hul på målsætningsarbejdet under den nye strategi 2025. 
Der var udvalgt seks handleplaner til at understøtte de tre overordnede indsatser, 
bæredygtig udvikling, digitalisering og kommunikation. 
 
Strategisk målsætning: Bæredygtig organisation og ledelse 
Til den strategiske målsætning ”Bæredygtig organisation og ledelse” var der ud-
valgt to handleplaner. 
  
Handleplan: Opfølgning på MTU’en 2020– medarbejdertilfredshedsundersøgel-
sen, der blev igangsat i slutningen af 2020 og blev udvidet til også at inkludere 
alle medarbejderne i boligorganisationerne. I slutningen af 2021 er der arbejdet 
med handleplaner og konkrete initiativer. Arbejdet med de konkrete handleplaner 
fortsættes i 2022.  
 
Handleplan: Opfølgning på kompetenceudvikling af ejendomsmestre/-ledere 
Denne handleplan havde til formål at sikre ejendomsmestrene de rette kompe-
tencer i forhold til en effektiv drift, god service, it, ledelse og administrative opga-
ver til gavn for boligorganisationerne. Denne handleplan blev allerede i 2020 sat i 
bero grundet coronasituationen, da det ikke var muligt at deltage i kursustilbud 
eller andre fysiske tilbud, som kunne understøtte kompetenceløft. Disse udfor-
dringer fortsatte et godt stykke tid ind i 2021. Der er igangsat et analysearbejde 
med kortlægning af funktioner, stillingsbetegnelser og kompetencebehov. Over-
blikket skal hjælpe med at kunne foretage en kompetenceanalyse for herefter at 
kunne afdække behov for den enkelte ejendomsmester. Dette arbejde indgår i 
næste års handleplaner med udarbejdelse af kompetenceudviklingsplaner. 
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Strategisk målsætning: Digitalisering i FA09 og på ejendomskontorerne 
Til den strategiske målsætning ”Digitalisering i FA09 og på ejendomskontorerne” 
var der udvalgt én handleplan. 
 
Handleplan: Granskning af DV-planer 
Som led i lov om effektivisering af den almene sektor skulle alle almene boligor-
ganisationer med udgangen af 2021 have deres afdelingers DV-planer gennem-
gået af en ekstern gransker hvert 5 år. Samtidig blev det besluttet, at alle byg-
ningsdata skulle digitaliseres i et centralt register i Landsbyggefonden, så al data 
vedrørende almene bygninger var samlet et sted. Dette arbejde blev udført og nu 
er alle data indsamlet og uploadet til Landsbyggefonden.  
 
Strategisk målsætning: Digital transformation  
Til den strategiske målsætning ”Digital transformation – nye services til beboerne 
og beboerdemokratiet” var der udvalgt én handleplan. 
 
Handleplan: Digitalt optimeringsprojekt – ”Udlejning uden hænder” 
Projektet ”Udlejning uden hænder” sikrer optimering og automatisering af udlej-
ningsprocessen med automatisk bekræftelse af opsigelse, mulighed for valg af 
synstidspunkt mv. Tilbudsgivningen sker herefter automatisk efter modtagelse af 
opsigelse samt bedre præsentation af boliger ved brug af virtuel præsentation 
mm. Projektet er i fuld gang og kører i tre spor: fraflytning, indflytning og lejetil-
bud. Denne handleplan fortsætter i 2022.  
 
Strategisk målsætning: Ekstern kommunikativ indsats til beboerdemokra-
tiet og samarbejdspartnere 
Til den strategiske målsætning ”Ekstern kommunikativ indsats til beboerdemokra-
tiet og samarbejdspartnere” var der udvalgt to handleplaner. 
 
Handleplan: Implementering af øget digital kommunikation med beboerne 
Med lovforslag er det blevet muligt at øge den digitale kommunikation i lejeforhol-
det. Dette ønskes understøttet, idet flere beboere og bestyrelser ønsker mulighe-
den for digital kommunikation. Der er udarbejdet en plan for at øge den digitale 
kommunikation som kan startes implementeret i 2022, fokus er på eksempelvis at 
flere dokumenter til lejers underskrift kan gøres digitale samt indkaldelse til afde-
lingsmøder også kan sendes digitalt. 
 
Handleplan: Implementering af beboerappen FA09 Mit Hjem 
Udviklingen af beboerappen FA09 Mit Hjem giver beboerne en nemmere adgang 
til information om deres bolig. Appen er en forlængelse af websiden BeboerWeb 
og indeholder en række informationer om beboerens lejemål. Appen kan også 
anvendes til at modtage beskeder fra administrationen eller fra ejendomskonto-
ret, hvis der f.eks. skal lukkes for varmen. I foråret blev appen færdig til udsen-
delse og i april blev HvidovreBo den første organisation, der kunne tage appen i 
brug. Herefter blev appen udrullet til samtlige medlemsorganisationer hen over 
maj og juni måned. Seneste statistik for downloads af appen viser, at appen er 
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aktiv på et antal enheder, som svarer til knap 25% af vores lejemål. Målet var 
20%.  
 
Analyser 2021 
For at understøtte effektiviseringsdagsorden tema om indkøb og udbud var det 
besluttet, at der skulle igangsættes en ekstern analyse af området indkøb af va-
rer- og tjenesteydelser samt udbud i 2021. Der blev udarbejdet et opgaveoplæg 
med fokus på indhold, honorar og FA09’s involvering i projektforløbene opgjort i 
medgået tid (mandetimer). De omtalte opgaver er: udbud af forsikringsmægler-
ydelser, benchmark af FA09’s indkøb ift. den almene boligbranche samt intern 
benchmark af FA09’s boligorganisationers indkøb af varer og tjenesteydelser, 
indkøbsoptimering af udvalgte vare- og tjenesteydelsesområder og udarbejdelse 
og implementering af en operationel indkøbspolitik med fokus på bl.a. bæredyg-
tighed og rette prisniveau.  
Analysen viste at der skal igangsættes udbud af forsikringsmæglerydelser samt 
benchmark af FA09s indløb.  
  
Administrationens forslag til nye handleplaner for 2022:  
Der er udvalgt 9 handleplaner for 2022 inden for de tre strategiske indsatser. 
 
Bæredygtig organisation: 
• Handleplan: styrkelse af samarbejde og tværfaglig opgaveløsning i FA09  
• Handleplan: styrkelse af et tættere samarbejde mellem administrationen og 

boligorganisationerne.  
• Handleplan: Kompetenceudviklingsplaner for de forskellige medarbejder-

grupper i FA09 og i boligorganisationerne. 
 

Bæredygtig udvikling i boligorganisationerne: 
• Handleplan: En indsats målrettet større udbredelse af kendskabet til mulighe-

derne for grønne investeringer i boligorganisationerne, herunder ex. energibe-
sparende initiativer. Der igangsættes en analyse af indsatser, der eventuelt 
kan igangsættes i de næste år.  
 
 

Digitalisering: 
• Handleplan: digitalisering af interne arbejdsgange 
• Handleplan: digital transformation med formål at øge beboerservice 

  
Kommunikation: 
• Handleplan: øget understøttelse af bestyrelsesarbejdet med en tydeligere og 

mere direkte kommunikation til bestyrelsen  
• Handleplan: øget digital kommunikation i bestyrelsesarbejdet 
• Handleplan: en informationsindsats til beboerne i den almene boligsektor om, 

hvordan effekten af energirenoveringer kan opnås gennem en ændret energi-
adfærd 

 
Analyse 2022:  
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Der igangsættes en benchmark analyse af FA09s indkøb ift. den almene bolig-
branche samt intern benchmark af FA09s 8 boligorganisationers indkøb af varer 
og tjenesteydelser og en indkøbsoptimering af udvalgte vare-og tjenesteydelses-
områder. 
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen drøfter og godkender ledelsesrapport 2021 og handlepla-

ner for 2022.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte ledelsesrapport 2021 og handleplaner for 2022. 
 

6. Eventuelt 
  
 Der blev givet positiv feedback for det afholdte kursus ”Ny i afdelingsbestyrelsen”.  

Formanden takkede for et godt møde og der var efterfølgende repræsentant-
skabsmøde.  

 

7. Bilag 
 Bilag 1 – Referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober 2021 
 Bilag 2 – Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. november 2021 
 Bilag 3 - Samarbejdsaftale mellem Willis og FA09 
 Bilag 4 – Udkast mødekalender 2022 
 Bilag 5 – ISAE 3402 erklæring 
 Bilag 6 – Ledelsesrapport 2021 
 Bilag 7 – Endeligt budget 2022 
 Bilag 8 – Ydelseskatalog 2022 
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