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Kort historik

• Juni 2016: Aftale mellem Regeringen, KL, og BL

– Solidarisk aftale

– Effektiviseringer for 1,5 mia. kr. i regnskab 2020

– Baselinemodellen (27 konti) – afgrænsede driftsudgifter

– Udgangspunkt : 2014-regnskaberne

• Almenstyringsdialog: Dokumentationspakker 2017-2019 

– Effektivitet ift. sammenlignelige afdelinger (0-100%)

– Benchmarkmodel – bedste praksis (7+2 konti) 

– Afdelinger skal have samme størrelse, samme boligtyper og være 
beliggende i samme region for at blive sammenlignet. 
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Status på baselinemodellen: 
april 2019

19. juni 2019

Kilde: Almeneffektivitet.dk – april 2019

Beregnet i 2014-priser, 2014-boligareal og opdateret i april 
2019

Beboersammensætning: Andel af I/E og  
Beskæftigelsesfrekvens

• Fra 2014-2017 har sektoren 
effektiviseret for 1. mia.kr.

• Begrænset udvikling fra 2017 til 
2018

• 2018: baseret på 25% 
regnskaber og 75 pct. budgetter

• 2019: baseret på tilgængelige 
budgetter, som dækker ca. 25 % 
af sektoren

• Udviklingen i de socio-
økonomiske variable kan evt. 
påvirke konklusionerne

• Målet skal opfyldes i 2020-
regnskaberne



Status på baselinemodellen: 
medio juni 2019
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• Prognose: Beskæftigelsesfrekvens

• Prisindeks og andel ikke-vestlige kendt

• 2018: 85 % regnskaber / 15 % budgetter   

• Effektivisering: 1,2 mia. kr.

• Heraf kan 90 mio. kr. henføres til 
ændringen i socioøkonomiske faktorer 
fra 2017-2018

• Stigende andel ikke-vestlige beboere og 
øget beskæftigelse

• Budget 2019 effektivisering: 1,4 mia. kr.
uden inflation og ændret socioøkonomi 

Kilde: Landsbyggefondens beregninger

Beregnet i 2014-priser, 2014-boligareal pr. 14. juni 2019

Beboersammensætning: Andel af I/E (faktisk) og  
Beskæftigelsesfrekvens (prognose pba. hele landet)



Status på effektivisering i den 
almene boligsektor

• På sporet, omkostningskurven er knækket

– Effektiviseret for hhv. 1,0 og 1,2 mia. kr. baseret på 2017 
og 2018-regnskaberne

• Fortsat plads til forbedringer

– Stadig stor spredning i boligafdelingers effektivitet.

– Stor forskel mellem organisationer – nogle er nået langt 
og nogle er endnu ikke kommet i gang med at 
effektivisere
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Afgrænsede driftsudgifter: 
2014 og 2018 (2014-priser), kr. pr m2

19. juni 2019

257 253

27 22

34
26

29
20

8
17

70
75

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2014 2018

Øvrige konti Vandafgifter

Alm. vedligeholdelse Istandsættelse fraflyt / lejeledighed

Andre henlæggelser Forbedringsarbejder og afskrivning

• 11 kr. pr. m2 lavere udgifter i 2014-
priser

• Vand: 5 kr. pr. m2 lavere – bl.a. pga. 
omlægning til individuel vandmåling

• Alm. vedligehold (konto 115): 8 kr. pr. 
m2 lavere

• Istandsættelse/tab lejeledighed
(konto 121-123): 9 kr. pr. m2 lavere

• Andre henlæggelser + 
forbedringsarbejder og afskrivning 
(konto 124-126): 14 kr. pr. m2 højere 
pga. ”helhedsplaner”

• Øvrige konti: Små forskelle – samlet 4 
kr. pr. m2

413
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Alm. vedligeholdelse (konto 115) i 2018: 
Fordelingsfunktion: kr. pr. m2 
(2014 priser)
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• 56 % af boligafdelingerne har lavere 
udgifter på konto 115 end 
landsgennemsnittet på 28 kr. pr. m2

• Ca. 11 % afdelinger har udgifter, som 
er dobbelt så store som 
landsgennemsnittet (over 52 kr. pr. 
m2)

• Ca. 1 % afdelinger har højere udgifter 
end 100 kr. pr. m2

• Ca. 6 % afdelinger har udgifter på 
under 1 kr. pr. m2

Gns. 26 kr. pr. m2



Alm. vedligehold (konto 115): Lav/høj 
udgift blandt afdelinger i org., 2018, kr. 
pr. m2 (2014 priser)
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Baselinemodel – intern ledelsesinfo

• Baselinemodel: makroniveau (hele sektoren) :

– 2014-priser, prisindeks, udgift pr. m2

• LBF Effektivitetsværktøj https://effektivitetstal.lbf.dk

– Modelberegninger på organisationsniveau til intern ledelsesinformation

– Faktiske udgifter og modelberegnede udgifter på organisation og 
boligafdelingsniveau

– Besparelsespotentiale på afdeling/organisationsniveau

– Løbende priser 

– Mindre definitionsforskelle ift. validering 

– Tallene kan anvendes til at udpege afdelinger med eff.potentiale

• Tallene er en indikation – ikke facit

• Afdelingsspecifikke årsager kan forklare udsving
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Almenstyringsdialog : 
Effektivitetstal

• Benchmarkmodel – bedste praksis (110,111,112.1, 114, 115, 117, 121 
og 122) 

• Renovation, forsikring, energi, administrationsbidrag, renhold, 
vedligehold, istandsæt. vedfraflytning

• Sammenligner 7+2 konti i min. 30 sammenlignelige afdelinger pba. 
størrelse, boligtype og geografi mm.

• En afdelings effektivitetstal er bedste praksis fratrukket afdelingens 
effektiviseringspotentiale.

• Effektivitet opgøres som en procentsats fra 0-100 % pba. den mest 
effektive af de 7+2 konti

• Opdateres kvartalsvis af Effektivitetsenheden

• Tilsynstema 2017-2018: boligafdelinger med lave effektivitetstal
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Almen styringsdialog (Benchmarkmodel)

Styringsrapport 2018 
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Effektivitetsfordeling på afdelinger

Almenstyringsdialog (Benchmarkmodel)
Centrale facts om Boligorganisationen, Styringsrapportens bilag.



Status: Benchmarkmodel, 
regnskab 2016-2018, antal afdelinger 
fordelt på effektivitet
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Udvikling i effektivitet fra 2014 til 2017
(Benchmarkmodel)
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2014

55 pct. afdelinger øget effektivitet

12 pct. afdelinger uændret effektivitet

Kilde: Effektivitetsenheden, 20-08-2018

33 pct. mindsket effektivitet

Anm. reference 2014 



Data fra Almen Analyse
Redskaber til videre analyser
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Data i Landbyggefonden 2019   
Hvad findes ?

- Landsbyggefondens årsstatistikker og temastatistikker

- Selvbetjeningsplatforme med og uden login

Hvad er på vej ?

– Platform med beboerdata

Anvendelse:

- Benchmark og sammenligning til brug for effektivitetsarbejdet

- Monitorering og udviklingstendenser, tidsserier

- Perspektivering/modellering, variable

- Styringsdialog og tilsyn

- Vidensopbygning mv.
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Samlet overblik http://almenedata.dk

http://almenedata.dk/


Landsbyggefondens statistikker

Beboere og boligforhold

• Beboerstatistik 2018

• Ledighedsstatistik 2018

• Temastatistikker bl.a.:

• Ghettokriterieværdier

• Anvisninger

• Fraflytninger

• Anciennitet 

• Beboerklager

• Boligerne 

• Organisatoriske enheder

• Udearealer

• Erhvervs- og institutionslejemål 

Økonomi

• Huslejestatistik 2019

• Udgiftsstatistik 2018

• Temastatistikker, bl.a.

• Årlige henlæggelser til vedligehold

• Fordeling af vedligeholdelsesudgifter

• Renholdelsesudgifter

• Forsikringsudgifter

• Udgifter til vand, varme og el

• Nettokapitaludgifter

• Vandafgifter

• Udgifter til særlige aktiviteter

• Renovationsudgifter
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https://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/

https://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/


LBF selvbetjeningsplatforme (data) :

Økonomi og boliger mv.

• Almenstyringsdialog.dk - login

• Tvillingeværktøj (2017-regnskaber)

• Regnskabsdatabase (løbende)

• Stamdata (aktuelle)

• Ledige boliger (løbende)

• Effektivitetstal (løbende)

Beboere

• LBF - Boligsociale data - login

• Beboerdata (under udvikling ) - login

https://lbf.dk/selvbetjeninger/
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https://lbf.dk/selvbetjeninger/


Ny IT-platform med beboerdata 
• Login for boligorganisationer og kommuner med NemId

• 16 nøgletalstabeller, 5 års tidsserier

• Årlig opdatering

• Data fra Danmarks Statistik og fondens stamdata

• Små afdelinger grupperes af hensyn til diskretionering

• Benchmark med kommunetal og landstal

• Download af excel-tabeller

• Grafik og geografisk visning

• Download af ghettokriterieværdier

• Forventes klar medio 2019
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www.dst.dk/bl.

Fra Danmarks Statistik

”Beboerdata” bygger på de samme standard-tabeller, som hidtil.

https://www.dst.dk/da/TilSalg/produkter/noegletal/noegletal-paa-boligomraader
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Tak for nu
Morten Biering

mbi@lbf.dk


