
Måler robustheden af den enkelte afdeling og 
kvalificerer beslutninger.

AFDELINGSANALYSE

        Vi har fået en fælles viden i organisations-

bestyrelsen, i ledelsen, blandt medarbejderne 

og i afdelingsbestyrelsen om, hvordan vores 

afdelinger har det.
 

Arne Juul, direktør, Slagelse Boligselskab



SAMMENLIGN  
AFDELINGER

TRÆF KVALIFICEREDE  
BESLUTNINGER

STØT AFDELINGER 
MED STØRST BEHOV
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Træf kvalificerede beslutninger

AfdelingsAnalyse er et værktøj, der gør jer i 
stand til at træffe bedre beslutninger og sikre 
en korrekt  allokering af boligorganisationens 
midler. Et godt værktøj til organisationsbesty
relsen og  ledelsen.

AfdelingsAnalyse kan fortælle administrationen, 
hvad der skal arbejdes med i det kommende 
år, og hvilken prioritering og politik der skal 
ligge til grund for styringen og forvaltningen 
af dispositionsfondsmidler og arbejdskapital.

Sammenlign afdelinger 
AfdelingsAnalyse giver et klart billede af, hvor 
robuste de enkelte afdelinger er i forhold til hin
anden og sikrer, at boligorganisationen kan gri
be ind langt tidligere end tilfældet ofte er. 
Afdelings Analyse synliggør små bevægelser og 
tendenser, der kan vise sig uhensigtsmæssig for 
boligorganisationen.

Støt afdelinger med størst behov 
AfdelingsAnalyse kan bruges til at sikre, at I 
bruger pengene de steder, hvor behovet er 

størst, og dermed giver mest effekt. Ledelsen i 
boligorganisationen får et redskab til at føre  
en langt mere  kvalificeret dialog med organisa
tions  bestyrelsen. AfdelingsAnalyse er desuden 
helt oplagt at bruge i afdelingerne, i forbindel
se med markvandring samt på afdelingsmøder.

AfdelingsAnalyse er et digitalt værktøj, som BL 
har udviklet i samarbejde med Slagelse Boligsel
skab. Værktøjet er let at tilgå og vedligeholde 
og vil hurtigt vise sin værdi, som gradvist øges 
over tid.

AfdelingsAnalyse
– vejen til bedre beslutninger

         Vi har fået et bedre grundlag 

at træffe beslutninger om de enkelte 

af delinger på – og så har vi fået et  

langt bedre overblik over, hvor robuste  

alle vores afdelinger er i forhold til 

udlejnings situationen.
 

Knud Glavind, formand for  
Slagelse Boligselskab



Vi tilbyder 3 forskellige løsninger, afhængig af  
den enkelte boligorganisations behov, resurser  
og ønsker for brugen af AfdelingsAnalyse.

1. Etablering af webløsning + hotline

2. Etablering af webløsning + hotline 
+ undervisning

3. Etablering af webløsning + hotline + under
visning +  håndtering af indtastning af  
økonomi og udlejning

Se priserne på www.bl.dk

Vi tilbyder 3 pakker 
Uforpligtende introduktionsmøde 
Ring og få et uforpligtende møde, hvor vi sammen 
med jeres udlejning, teknik og økonomiafdeling 
 gennemgår de muligheder, der er med Afdelings
Analyse.

Kontakt til BL – KonsulentCenter

Mikkel Jungshoved, teknisk konsulent

Direkte: +45 3376 2028

Mobil: +45 5373 1546

Email: mju@bl.dk 

Linda Bækgaard, projektmedarbejder

Direkte: +45 3376 2061

Mobil: +45 2888 1871

Email: lib@bl.dk

        Vi bruger AfdelingsAnalyse i administrationen til at prioritere  

og op timere på udfordringerne i de forskel lige afdelinger, til at supplere 

styrings dialog-rapporten og til at give både  organisations- og afdelings-

bestyrelserne et samlet overblik over alle afdelinger.
 

Søren Ahle Hansen, direktør, ØsterBO


