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Hermed fremlægges resultaterne af den anden temaun-
dersøgelse, hvis gennemførelse er muliggjort ved ændring 
af almenboligloven i 1997. Lovændringen giver Landsbyg-
gefonden mulighed for at afholde udgifter til eksterne 
undersøgelser af udvalgte områder inden for forvaltning 
af alment byggeri. Temaundersøgelserne skal belyse den 
konkrete anvendelse af gældende regler i forskellige typer 
af almene boligorganisationer og herved give bidrag til op-
bygning af en referenceramme for almen boligvirksomhed.
 
Efter indhentning af tilbud vedrørende den anden temaun-
dersøgelse om administrationsforhold blev Deloitte udvalgt 
til at forestå undersøgelsen. Deloitte bærer selv ansvaret for 
udmøntningen af opgaven, men undersøgelsens følge-
gruppe og fondens sekretariat har bidraget til drøftelser om 
flere aspekter. De deltagende boligorganisationer og kom-
muner har endvidere haft lejlighed til at fremkomme med 
bemærkninger til undersøgelsens resultater. 

Landsbyggefonden takker de boligorganisationer og 
kommuner, som velvilligt har stillet sig til rådighed for 
undersøgelsen. 

Landsbyggefonden, maj 2008

FORORD

FORORD 
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1.1 Rapportens indhold 
Landsbyggefonden har hjemmel til at yde tilskud til tvær-
gående undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder i 
den almene boligsektor. Landsbyggefonden har besluttet at 
udvælge “administrationsforhold“ som emne til temaunder-
søgelse nr. 2. 

I forbindelse med indførelsen af forvaltningsrevision i 
alment boligbyggeri skal der opbygges et sammenlig-
ningsgrundlag (“referenceramme“). Referencerammen 
for virksomheden i den enkelte almene boligorganisation 
består bl.a. af Økonomi-og Erhvervsministeriets regnskabs-
statistik samt Landsbyggefondens huslejestatistik/regn-
skabsdatabase. Grundlaget for disse statistikker stammer fra 
den obligatoriske regnskabsindberetning på edb-medium, 
hvorfra der kan udsøges en række nøgletal. 

Temaundersøgelsen om administrationsforhold er et led 
i opbygning af denne referenceramme med det formål at 
fremme omkostningsbevidsthed og effektiv forvaltning i de 
almene boligorganisationer. 

Undersøgelsen skal forsøge at belyse og eventuelt forklare 
årsager til forskelle i de overordnede statistikresultater, og 
er desuden til brug for mulig erfaringsformidling om sekto-
rens håndtering af de administrative forhold. 

1.2 Metode 
Undersøgelsen har taget udgangspunkt i de deltagende 
boligorganisationer/forretningsførerselskabers årsregn-
skaber med tilhørende budgetter for perioden 1997–2001 
samt oplysninger modtaget i forbindelse med interview 
af organi-sationerne. Rapportens tabeller og tværgående 
analyser er baseret på tallene for regnskabsåret 2001.  

Der er ikke foretaget en revisionsmæssig undersøgelse af 
de modtagne oplysninger, men i det omfang der har været 
tvivl om den rette forståelse, er boligorganisationerne blevet 
anmodet om supplerende oplysninger. Ansvaret for oplysnin-
gernes validitet påhviler derfor alene boligorganisationerne. 

Reglerne om administration af de almene boligorganisationer 
findes i lov om almene boliger samt støttede private andels-
boliger mv., bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. 
samt Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om drift af almene 
boliger mv. fra december 1996 (herefter kaldet vejledningen). 

1.  BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE
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1.2.1. REFERENCERAMME

Administration

+ Administrationsbidrag

- Administrationsomk.

= Resultat af administration

+ Nettoindtægter

- Tilskud

= Resultat

Afdeling

- Administrationsbidrag

+ Renteindtægter

+ Tilskud

= Resultat

Betalingsstrømme

Ovenstående tabel illustrerer de 
primære pengestrømme, der er 
mellem administrationen (bolig-
organisation eller forretningsfø-

rerselskabet) og afdelingerne. For 
boligorganisationer, som bliver 
administreret af forretningsfører-
selskaber, er det boligorganisatio-

nen, som modtager opkrævningen 
på administrationsbidrag, og det er 
boligorganisationen, som fordeler 
denne på de enkelte afdelinger. 
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Undersøgelsen er gennemført dels som analyse af de fore-
liggende regnskaber og budgetter dels i form af interview 
af ledelsen i de deltagende boligorganisationer.
 

1.3 Sammenfatning  
Undersøgelsens formål er at: 

Belyse og forklare årsager til forskelle i overordnede statistikre-
sultater. 

Dette er bl.a. sket ved at undersøge, hvorledes de delta-
gende organisationer anvender det regelsæt, som findes 
i bekendtgørelse til loven om drift af almene boliger og 
i Bygge- og Boligstyrelsens uddybende vejledning fra 
december 1996. 

Kostægthed 
I redegørelsen om de almennyttige boligselskabers admini-
strationsomkostninger, nettorenteindtægter og egenkapital 
mv. af 22. oktober 1992 anføres det bl.a. i sammenfatnings-
afsnittet, at hovedsynsvinklen i arbejdet har været: 

 • Gennemskuelighed
 • Sammenlignelighed 
 • Kostægthed 

I nærværende rapport er der bl.a. fokuseret på, om disse 
forhold er blevet tilgodeset.

Indledningsvist bør der sondres mellem 2 begreber: 

 1  Hvad koster det at blive administreret, dvs. hvilket beløb 
belaster det enkelte afdelingsregnskab og har dermed 
indflydelse på huslejestørrelsen. 

 2  Hvad koster det at administrere, dvs. størrelsen af om-
kostninger administrator anvender som led i administra-
tionen af boliger. 

I lovgivningen er det bestemt, at administrator (boligorga-
nisationen) skal opkræve et administrationsbidrag hos 
afdelingerne svarende til de omkostninger, der medgår 
til administrationen, hvorfor der umiddelbart burde være 
overensstemmelse mellem de 2 størrelser, men undersøgel-
sen har vist, at dette ofte ikke er tilfældet.  

På budgettidspunktet er der således over den undersøgte pe-
riode mellem 7 og 9 organisationer, der budgetterer et lavere 
administrationsbidrag, end de budgetterede omkostninger 
tilsiger (der deltager 15 organisationer i undersøgelsen). 

I 2001 er der 5 organisationer, der budgetterer med underskud 
på den primære drift, og ses der på de realiserede tal, er der un-
derskud på den primære drift i 8 organisationer, men der er kun 
3 organisationer, som har underskud før ekstraordinære poster. 

I langt de fleste tilfælde er omkostningen til det at admini- 
strere således større, end det der opkræves for ydelsen. 

Boligorganisationerne inddækker dette underskud ved, at 
afdelingerne modtager en rente af deres midler i fællesfor-
valtning, som er lavere end det afkast, boligorganisationen 
har opnået. Indirekte betaler afdelingerne derfor under-
skuddet fra administrationen, uden at det kan aflæses i det 
opkrævede administrationsbidrag. 

Om begrebet kostægthed kan bl.a. anføres: 

 •  På budgetteringstidspunktet skal der være balance 
mellem nettoomkostninger ved administrationen 

og det fastlagte administrationsbidrag. Dette er som 
nævnt ikke tilfældet, idet der hos mere end halvdelen 
af de deltagende organisationer på budgettidspunktet 
fastlægges et mindre bidrag pr. lejemålsenhed end de 
tilsvarende nettoomkostninger. 

 •   De realiserede nettoomkostninger pr. lejemålsenhed er 
hos 10 af de deltagende organisationer større end det 
opkrævede bidrag. 

Nettorenteindtægterne må ifølge vejledningen ikke indgå 
ved budgetteringen af administrationsbidraget, hvilket de 
heller ikke gør, men de har i næsten alle tilfælde en afgørende 
indflydelse på den enkelte boligorganisations økonomi. 

Dette medfører, at de organisationer, der har store netto-
renteindtægter, har mulighed for til dels at give tilskud til 
de administrerede enheder med et fast beløb (og dermed 
reelt nedbringe administrationsbidraget pr. enhed), og 
dels at have større frihedsgrader med hensyn til afholdelse 
af omkostninger, der ikke indgår ved fastlæggelse af admi-
nistrationsbidraget. 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indgår ikke 
ved fastlæggelse af administrationsbidraget. Umiddel-
bart forventes det ikke, at der budgetteres med sådanne 
omkostninger, men blandt de deltagende organisationer 
er der henover de 5 år, undersøgelsen dækker, 10, som har 
gjort dette. 

Arten af omkostninger, der både budgetteres og efterføl-
gende konteres på ekstraordinære poster, omfatter typisk 
IT-omkostninger, konsulentassistance, fratrædelsesgodtgø-
relse samt tab vedrørende byggerier. En del af disse poster 
kunne eller burde være medtaget som ordinære poster 
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og dermed få indflydelse på fastlæggelse af det kostægte 
administrationsbidrag. En del må dog siges at være af en 
sådan karakter, at det ikke ville give et rigtigt billede af 
omkostningerne til administration at medtage dem som 
ordinære omkostninger. 

Omkostningen til ejendomsinspektørfunktionen og disses 
opgaver behandles også forskelligt. Blandt deltagerne ses 
både, at denne funktion omkostningsmæssigt belastes 
administrator og dermed bliver en del af administrations-
ydelsen, og at inspektørlignende opgaver udføres af ejen-
domsmestre, hvor omkostningen belastes afdelingen uden 
om administrationsbidraget. 

Sammenfattende kan det siges, at til trods for at standard-
kontoplanen for den almene boligsektor skulle muliggøre 
en tværgående sammenholdelse af regnskabstal, så kan det 
ud fra de medvirkende boligorganisationer konkluderes, at 
som følge af: 

 •  forskelle i struktur såvel organisationsstørrelse som stør-
relse af kapital/nettorenteindtægter 

 •   forskellig anvendelse af kontoplanen, herunder behand-
lingen af ekstraordinære poster 

 •  forskelle i renteberegningsmetode og satser 

 • forskelle i muligheden for at give tilskud 

 •   forskellig holdning til hvad der ligger i administrations-
ydelsen 

 •   årsregnskabslovens grundlæggende princip om periodi-
sering ikke anvendes konsekvent 

er en sammenligning ikke umiddelbart mulig uden kor-
rektioner af regnskabstallene, ligesom der ikke kan trækkes 
en entydig konklusion på, om administrationsbidraget er 
fastsat kostægte. 

Ydelse kontra pris 
Det fremgår af afsnit 2.3, at undersøgelsen har vist, at der 
ikke er nævneværdige forskelle i den af administrator leve-
rede grundydelse, jf. dog nedenfor 

Dette kunne indikere, at der så heller ikke ville være forskel i 
det administrationsbidrag pr. lejemålsenhed, som opkræves 
af administrator. Men som det fremgår af graferne i afsnit 
2.1, er der forholdsvis stor spredning på såvel opkrævet 
administrationsbidrag som de omkostninger, der afholdes 
af administrator. 

Dette forhold indikerer, at der må være andre faktorer end 
grundydelsen, som har indvirkning på prisen. 

I afsnit 2.3 er disse faktorer beskrevet nærmere. Konklusio-
nen er, at følgende forhold blandt andet har indflydelse på 
administrators omkostninger og dermed på fastlæggelse af 
administrationsbidraget:

 • Antallet af afdelinger og antal lejemål pr. afdeling 

 •  Central kontra decentral beliggenhed af administra- 
tionskontorer 

 •  Bebyggelsens alder og dermed behovet for øget byg-
ningstilsyn 

 •  Beboersammensætningen og dermed f.eks. antallet af 
ind- og udflytninger og sociale problemer 

 •  Beboerdemokratiets ønske om forskelligt indhold i 
administrationsydelsen (“folkevogn“ modellen kontra 
“Rolls Royce modellen“) 

 • Omfanget af tilbudte ekstra services, jf. afsnit 2.3.2 

 •  Inspektørfunktionen og dennes opgaver, jf. afsnit 
2.2.4.3.5 

Administrators mulighed for at tilbyde en bred palette 
af ydelser har også indflydelse på omkostningernes 
størrelse og dermed på det opkrævede administrations-
bidrag. 

De forskellige administratorer har divergerende opfattelse 
af, hvad der skal opkræves særbetaling for, hvilket spænder 
fra at alle ydelser forbundet med administrationen er omfat-
tet af administrationsbidraget til en opdeling i basisydelse 
og tillægsydelser mod ekstrabetaling.  

Derimod syntes administrators geografiske beliggenhed 
ikke at have væsentlig indflydelse på det opkrævede admi-
nistrationsbidrag. 

Omkostningssætningen i de enkelte organisationer 
I rapportens afsnit 2 er de deltagende organisationer fordelt 
i 3 grupper efter størrelse, og der er herefter foretaget en 
sammenligning af omkostningerne i de enkelte grupper, 
efter at nødvendige korrektioner er foretaget.  

Analysen viser, at administrationsomkostninger pr. leje-
målsenhed er størst for afdelinger, der administreres af 
forretningsførerselskaber, og at det opkrævede administra-
tionsbidrag ligeledes er størst for afdelinger tilknyttet et 
forretningsførerselskab. 

BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE
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Denne konklusion er kun korrekt, for så vidt angår de admi-
nistrationer, der deltager i undersøgelsen, idet en analyse 
af omkostningerne og administrationsbidraget for samtlige 
almene boliger viser, at forretningsførerselskaberne har de 
laveste omkostninger og administrationsbidrag. Stordrifts-
fordelene i forretningsførerselskaberne resulterer ikke i sig 
selv i de laveste administrationsomkostninger, men det er 
blevet anført, at tallene ikke tager hensyn til forskelle i den 
leverede kvalitet og i leverancesikkerheden. 

Det skal anføres, at der ikke har kunne konstateres nogen 
nævneværdige forskelle på det, der leveres, idet alle de del-
tagende organisationer leverer det, som bliver efterspurgt 
af afdelingerne, og de lever i øvrigt op til lovgivningens krav 
om minimumsadministration.   

Formuestørrelse kontra pris på administration 
I afsnit 2.4 er dette forhold belyst. Det fremgår af afsnittet, 
at underskuddet fra administrationen, som udgør ca. 8% af 
administrationsbidraget, bliver dækket af afkastet fra midler 
i fællesforvaltningen.

Det fremgår ligeledes af de foretagne analyser, at admini-
strationerne anvender en del af afkastet fra egne midler til 
at finansiere de ydede tilskud og/eller til dækning af under-
skud fra administrationen. 

Analysen viser, at de små boligorganisationer i 2001 har 
opnået en bedre forrentning af de rentebærende aktiver 
(6,5%), hvor de store organisationer har opnået 5,7%, mens 
forretningsførerselskaberne har opnået et afkast på 6,3%. 

De økonomiske resultater for 2001 indikerer, at der kan 
være en sammenhæng mellem formuestørrelse og pris for 
administrationen. 

Således opkræver de små administrationer, der har den 
laveste egenkapital pr. lejemålsenhed, også det største ad-
ministrationsbidrag pr. lejemålsenhed. Der er imidlertid ikke 
markante forskelle mellem de tre grupper, og på grund af 
at ovenstående tabel kun bygger på tal fra de 15 deltageres 
regnskab for 2001, kan der ikke uddrages nogen entydig 
konklusion, men undersøgelsen viser, at egenkapital ekskl. 
dispositionsfond har en indflydelse på administrators fri-
hedsgrad til at disponere både i relation til investering/ud-
vikling som i relation til at give støtte i form af tilskud til de 
administrerede enheder. 

Benchmarking 
I afsnit 2.6 er anført forslag til forskellige nøgletal, som kan 
bruges ved benchmarking. 

Et væsentlig led heri er Landsbyggefondens regnskabsdata-
base, som indeholder regnskabstal for samtlige boligorgani-
sationer og afdelinger i Danmark.

Administrationsopbygning 
I afsnit 3 er der en beskrivelse af, hvorledes de enkelte 
boligorganisationer har valgt at organisere den interne 
administration.
 
Alle boligorganisationer har en funktionsopdelt organisa-
tionsform. Dettes begrundes med ønsket om en effektiv ad-
ministration. I enkelte større administrationer har man valgt 
at etablere forvaltningsgrupper, som hver servicerer et antal 
af de administrerede afdelinger/organisationer. Forvaltnings-
grupperne har ligeledes en funktionsopdelt organisation.

 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE

Uddrag af tal fra tabel 2.4
*1  Egenkapital pr. lejemålsenhed er 

for forretningsførerselskaberne 

ekskl. boligorganisationens 
egenkapital. 

Tabel 1.3.1 Kroner pr. lejemålsenhed

Små 
administrationer

Store  
administrationer

Forretningsfører-
selskaber

Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed 2.530 2.492 2.385

Nettorente minus tilskud pr. lejemålsenhed 215 593 398

Nettoresultat pr. lejemålsenhed 95 385 210

Egenkapital pr. lejemålsenhed 5.694 10.204 3.127 *1
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Den overordnede ledelse i form af repræsentantskab, 
bestyrelse og forretningsfører/direktør er ligeledes ens i 
boligorganisationer, hvilket er en følge af, at denne struktur 
er bestemt i lovgivningen for almene boligorganisationer. 
Beboerdemokratiet, som er et meget centralt element i 
boligorganisationernes og afdelingernes liv, har betydning 
for størrelsen af administrationsbidraget. Flere af deltagerne 
vurderer således, at der medgår ca. 10–20% af administrati-
onsbidraget til servicering af beboerdemokratiet. 

Beboerne vælger flertallet i repræsentantskabet og i besty-
relsen og har derfor via disse ledelsesorganer muligheden 
for at påvirke den daglige administration. 

Som et led i undersøgelsen er det undersøgt, hvorvidt der 
er principielle forskelle på den måde, administrationen af al-
mene boliger foretages af en boligorganisation i modsætning 
til den administration, der foretages af „private“ administra-
torer af  boliger. Det er ikke undersøgt, om der er forskel på 
prisen af de enkelte ydelser, som leveres af “private“ admini-
stratorer, i forhold til den pris, der opkræves af boligorganisa-
tionen, idet datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt hertil. 

De mest markante forskelle oplyses at være følgende: 

 •  En administrator af et privat udlejningsbyggeri har tilret-
telagt sin virksomhed med henblik på at opnå et positivt   
økonomisk resultat.

  •  En administrator af et privat udlejningsbyggeri er 
skattepligtig af resultatet af administrationen, hvilket 
påvirker afkastkravet fra administrationen. 

 •  En administrator af et privat udlejningsbyggeri vil ikke 
undlade at få ekstraordinære omkostninger, der er en 

følge af administration, refunderet hos lejerne eller 
ejeren af ejendommen. 

Ud over ovenstående forskelle påpeges det af boligorga-
nisationerne, at regelsættet for de almene boliger er mere 
omfattende end for det private udlejningsbyggeri, ligesom der 
ved administrationen af de mindre afdelinger bliver udvist en 
betydelig solidaritet, idet den reelle omkostning ikke opkræves. 

Personale  
Det er generelt opfattelsen blandt de deltagende organisa-
tioner, at der ikke eksisterer problemer med at tiltrække og 
fastholde attraktive medarbejdere, hvilket flere begrunder 
med ansættelsesvilkårene og trygheden i ansættelsen. 

Moms  
Moms i relation til administrationsydelsen er af de delta-
gende organisationer vurderet som mindre relevant, idet 
administrationen er fritaget for moms. En gennemgang af 
arten og omfanget af de leverede ydelser indikerer, at der 
kan være behov for en præcisering af regelsættet, idet der 
ikke er enighed om, hvilke ydelser der er momspligtige. 

1.4 Følgegruppens kommentarer 
Kommentar til den beskrivende del af undersøgelsen om 
administrationsforhold m.v. 

Der er indgået 15 deltagende boligorganisationer/forretnings-
førerorganisationer i den beskrivende del af undersøgelsen om 
administrationsforhold. De repræsenterer store, mellemstore 
og mindre organisationer med en vis geografisk spredning. 

Følgegruppen skal fremhæve, at rapporten er udtryk for 
en beskrivelse af de 15 deltagende organisationer og ikke 

sektoren som helhed. Den beskrevne praksis i de del-
tagende organisationer er ikke nødvendigvis udtryk for 
praksis i sektoren som helhed, men antages dog at være så 
repræsentativ, at konklusionerne kan danne grundlag for 
fremtidige overvejelser om praksis og regelsættet på om-
rådet. På baggrund af undersøgelsen er det følgegruppens 
opfattelse, at der dels er behov for at opfordre til ændring 
af praksis vedrørende en række administrationsforhold, og 
dels igangsætte overvejelser omkring indholdet og opbyg-
ningen af regelsættet på området.

Undersøgelsen beskriver forhold, som efter følgegruppens 
opfattelse ikke opfylder hensigten med det gældende re-
gelsæt for sektoren. Særligt hæfter følgegruppen sig ved, at 
der i flere tilfælde set over tid tilsyneladende ikke opkræves 
et kostægte administrationsbidrag, der dækker udgifterne 
til administrationen. Herved bliver administrationsomkost-
ningen ugennemskuelig for beboerne og andre. Samtidig 
er det påfaldende, at disse forhold ikke påpeges af organisa-
tionernes revisorer i forbindelse med revisionen. 

Undersøgelsen beskriver også, at der er forskelle i konterin-
gen af inspektørudgifter og ejendomsfunktionærudgifter. 
Inspektørudgifter skal afholdes på organisationsniveauet, 
mens ejendomsfunktionærudgifter skal påføres udgifterne 
i afdelingerne.
 
Endvidere påviser undersøgelsen også eksempler på poste-
ring af ordinære udgifter som ekstraordinære, hvilket er i 
strid med udviklingen i årsregnskabslovens regler. Herved 
indgår disse udgifter ikke i fastlæggelsen af det kostægte 
administrationsbidrag.  

Følgegruppen finder disse forhold uhensigtsmæssige, og 
opfordrer til at der informeres i relation til misforståelser 
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vedrørende regelsættet med henblik på at rette op på 
praksis. Der synes at være behov for information rettet mod 
både boligorganisationer, revisorer og sandsynligvis også 
det kommunale tilsyn. 

Sammenligningen med den private administrator er efter føl-
gegruppens opfattelse sket på et for mangelfuldt grundlag, 
hvorfor der ikke heraf kan drages vidtgående konklusioner. 

De ovennævnte forhold vedrørende forskellig konterings-
praksis gør det vanskeligt at vurdere årsager til forskelle i 
administrationsbidragets størrelse. Endvidere er kvalitets-
aspektet ikke indgået i den gennemførte analyse i særlig 
stort omfang, hvilket bidrager til at vanskeliggøre forklaring 
af forskelle. Det har således af flere årsager vist sig vanske-
ligt at sammenligne de medvirkende organisationer.  

Følgegruppen er derfor af den opfattelse, at arbejdet med 
ydelse kontra pris fortsættes i et udviklingsarbejde, hvor der 
fokuseres på benchmark m.v. De to dele skal herefter kædes 
sammen til en samlet publikation, hvor der endvidere 
samles op på erfaringerne med forvaltningsrevision som 
ledelsesværktøj. Mulighederne for sammenlignelighed får 
herved mere fokus.  
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2.1 Generel sammenligning af pris

Tabellen viser, at administrationsbidraget for alle 3 grupper 
er lavere end de afholdte nettoomkostninger. 

Ses der på samme forhold, men med udgangspunkt i bud-
gettal for 2001, er der i 5 tilfælde budgetteret med under-
dækning pr. lejemålsenhed, i 9 tilfælde er der balance, og i 1 
tilfælde er der tale om overdækning. 

I henhold til princippet om det kostægte administrati-
onsbidrag burde der på budgettidspunktet være balance 
mellem de opgjorte omkostninger pr. lejemålsenhed og det 
fastsatte administrationsbidrag. 

I de følgende viste tabeller er det realiserede administrati-
onsbidrag vist for de enkelte deltagende enheder. 

2. YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING

TABEL 2.1.1  ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I 2001  
FORDELT EFTER ADMINISTRATIONSSTØRRELSE  
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Oragnisationsstørrelse

I ovenstående tabel er de delta-
gende boligorganisationer inddelt i 
3 kategorier ud fra følgende kriterier:
Små:   Færre end 2.500 lejemåls-

enheder. 
Store:   Mere end  2.500  lejemåls-

enheder.  

Forretningsførerselskaber: 
AKB/DAB/Lejerbo/Boligkontoret 
Danmark.
“Opkrævet“ er lig det beløb, som er 
betalt af boligafdelinger eller af bo-
ligorganisationer, der er tilknyttet 
et forretningsførerselskab. 

”Udgift” er nettodriftsadministrati-
onsomkostningen. For en nærmere 
definition henvises til bilag 3
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TABEL 2.1.2  ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR HVER AF DE 
DELTAGENDE ADMINISTRATIONER, SOM ADMINISTRERER FÆRRE END 2.500 LEJEMÅLSENHEDER  

Administrationsbidrag og netto-
administrationsomkostningen for 
2001 ifølge de aflagte  

årsregnskaber. De anførte tal 
under søjlerne refererer til de del-
tagende organisationer. Navnene 

på de deltagende organisationer 
er angivet i bilag 1. 
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Små administrationer
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TABEL 2.1.3  ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR HVER AF  
DE DELTAGENDE ADMINISTRATIONER, SOM ADMINISTRERER MERE END 2.500 LEJEMÅLSENHEDER  
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Store administrationer

Administrationsbidrag og netto-
administrationsomkostningen for 
2001 ifølge de aflagte  

årsregnskaber. De anførte tal 
under søjlerne refererer til de del-
tagende organisationer. Navnene 

på de deltagende organisationer 
er angivet i bilag 1.

YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING



SIDE 19 I 158

TABEL 2.1.4  ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR HVER AF  
DE DELTAGENDE FORRETNINGSFØRERSELSKABER  
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Forretningsførerselskaber

Administrationsbidrag og netto-
administrationsomkostningen for 
2001 ifølge de aflagte  

årsregnskaber. De anførte tal 
under søjlerne refererer til de del-
tagende organisationer. Navnene 

på de deltagende organisationer 
er angivet i bilag 1. 
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Forskellen mellem den med de laveste omkostninger og 
den med mest omkostningskrævende administration for 
hver af de 3 kategorier kan illustreres således: 

Den bogførte nettoadministrati-
onsomkostning for 2001. Gennem-
snit for samtlige administrationer 
opgjort på grundag af Landsbyg-
gefondens regnskabsdatabase.  

*1  Beløbene for forretningsførersel-
skaberne er ekskl. omkostninger 
afholdt af de administrerede 
boligorganisationer, hvorfor der 
alene kan foretages en ”vandret”  
 

sammenligning af beløbene. Se 
evt. mere herom i afsnit 2.2. 

*2  Dette tal er inkl. omkostninger i 
de administrerede boligorgani-
sationer.  

YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING

Tabel 2.1.5 Nettoadministrationsomkostninger pr. lejemålsenhed

Højeste Laveste Forskel
Gennemsnit 
deltagende 

administrationer

Gennemsnit 
samtlige 

administrationer

Pr. lejemålsenhed kr. kr. % kr. kr.

Små boligorganisationer 3.108 2.220 40 2.652 2.499

Store boligorganisationer 2.916 2.336 25 2.671 2.578

Forretningsførerselskaber *1 2.922 2.160 35 2.414 2.606  *2
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Tilsvarende kan vises de opkrævede administrationsbidrag: 
Dette ses i tabel 2.1.6 

Der er for alle 3 kategorier en mindre spredning mellem 
det beløb, som boligorganisationerne opkræver i admini-
strationsbidrag, end mellem det beløb, som administrator 
anvender til administrationen. Dette forhold kunne indikere 
at det ikke altid er muligt at hæve administrationsbidraget, 
således at det giver dækning for de reelle omkostninger, da 
det påvirker den leje, der skal opkræves hos beboerne. 

Flere af de deltagende organisationer har oplyst, at der 
ved fastsættelse af administrationsbidraget tages hensyn 
til andre forhold end de budgetterede omkostninger, 
eksempelvis inflationen det seneste år, eller det beløb, som 
bestyrelsen mener, er en passende stigning, hvilket bevirker, 
at der ikke er sammenhæng med de budgetterede nettoad-
ministrationsomkostninger.  

Det kan ikke på baggrund af ovenstående tabel konklu-
deres, at de små administrationer er dyrest, og de større 
organisationer kan administrere billigere. Dette skyldes, 
at der er en række forhold, f.eks. forskellig konteringsprak-
sis og fordeling af opgaver mellem ejendomsinspektør 
og ejendomsfunktionær, som kan påvirke størrelsen af 
nettoadministrationsbidraget, og som organisationerne 
anvender i forskelligt omfang, ligesom tabellen alene viser 
resultatet for et enkelt år (2001). 

Disse forhold vil blive analyseret i de følgende afsnit.

Det opkrævede administrationsbi-
drag fra afdelingerne og boligorga-
nisationerne f.s.v.a. forretningsfø-
rerselskaber for 2001. Gennemsnit 
for samtlige administrationer 
opgjort på grundlag af Landsbyg-
gefondens regnskabsdatabase. 

*1  Beløbene for forretningsfører-
selskaberne er ekskl. omkost-
ninger afholdt af de admini-
strerede boligorganisationer, 
hvorfor der alene kan foretages 
en ”vandret” sammenligning af 
beløbene. Se evt. mere herom i 
afsnit 2.2. 

*3  Beløbet er det, de administre-
rede boligorganisationer opkræ-
ver i afdelingerne.

 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING

Tabel 2.1.6 Opkrævende administrationsbidrag

Højeste Laveste Forskel
Gennemsnit 
deltagende  

administrationer

Gennemsnit 
samtlige  

administrationer

Pr. lejemålsenhed kr. kr. % kr. kr.

Små boligorganisationer 2.888 2.188 32 2.530 2.418

Store boligorganisationer 2.707 2.386 12 2.492 2.420

Forretningsførerselskaber *1 2.652 2.183 21 2.385 2.584  *3
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2.2 Organisationsform kontra pris 
Det fremgår af grafen til højre, at forretningsførerselska-
berne opkræver et bidrag, der er ca. 7,4% mindre end i de 
selvadministrerende boligorganisationer, og at de afholdte 
omkostninger i forretningsførerselskaberne er ca. 10% 
lavere end i de selvadministrerende boligorganisationer.
 
Ved sammenligning af boligorganisationer med egen 
administration og forretningsførerselskaber skal der tages 
hensyn til, at der i regnskabet for forretningsførerselskaber 
bl.a. ikke indgår omkostninger til boligorganisationens 
bestyrelse samt mødeomkostninger, ligesom omkostningen 
til revision af de administrerende boligorganisationer og de 
underliggende afdelinger ikke indgår i regnskabet for for-
retningsførerselskabet. 

I boligorganisationer, som administreres af de 4 forretnings-
førerselskaber, udgør den gennemsnitlige nettoadministra-
tionsomkostning ca. 240 kr. ekskl. administrationsbidrag til 
forretningsførerselskabet. 

TABEL 2.2.1  ADMINISTRATIONSBIDRAG FOR HENHOLDSVIS SELVADMINISTRERENDE  
BOLIGORGANISATIONER OG FORRETNINGSFØRERSELSKABER  
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Det skal anføres, at beløbet varierer ganske betydeligt 
blandt de deltagende forretningsførerselskaber (varierer 
fra i gennemsnit 130 kr. til 370 kr. for samtlige admini-
strerede enheder), og at der er betydelige forskelle på 
størrelsen af egne omkostninger i de administrerende 
boligorganisationer, som primært kan henføres til føl-
gende forhold: 

 •  Størrelsen af den enkelte organisation, hvor de mindre 
boligorganisationer ikke unaturligt har større gennem-
snitlige omkostninger pr. lejemålsenhed.   

 •  Antallet af boligafdelinger har betydning for omfanget 
af de administrative opgaver, eksempelvis antal regn-
skaber, budgetter, DV-planer, afdelingsmøder og øvrige 
fordelingsnøgler. 

 • Boligsociale aktiviteter, egne ansatte. 

Tages der hensyn til boligorganisationernes egne om-
kostninger ved at tillægge disse det opkrævede admini-
strationsbidrag, ses det, at organisationer, som admi-
nistreres af forretningsførerselskaber, har den højeste 
administrationsomkostning. 

Et forretningsførerselskab har gjort opmærksom på, at det 
ikke har nogen indflydelse på størrelsen af de omkostninger, 
der direkte afholdes af de administrerede boligorganisa-
tioner. Dette selskab mener derfor, at der i undersøgelsen 
alene skal inddrages forretningsførerselskabets egne 
omkostninger. I rapporten er der ikke taget hensyn til dette 
argument, idet rapportens formål er at belyse administrati-
onsomkostningerne inden for sektoren og ikke specifikt for 
forretningsførerselskaberne.

Et andet forhold, der ikke indgår i den ovenfor anførte sam-
menligning, er tilskud, som gives fra administrationerne til 
afdelingerne. Dette forhold belyses i afsnit 2.4.2. 

2.2.1 Ekstraordinære omkostninger 

Ekstraordinære poster indgår i alle de deltagende organi-
sationers regnskaber, men da beløbene ikke indgår ved 
opgørelsen af nettoadministrationsomkostningerne, er det 
fundet relevant at undersøge om, der er en ensartet opfat-
telse af, hvornår en omkostning/indtægt kan klassificeres 
som ekstraordinær.
  
I bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. er der ikke 
givet en nærmere definition af ordinære kontra ekstraordi-
nære poster, hvorfor årsregnskabslovens definition må finde 
anvendelse1).

I årsregnskabslovens §242) er det anført, at “indtægter og 
udgifter, som hidrører fra andet end selskabets ordinære 
aktiviteter, skal indgå i posterne ekstraordinære indtægter 
og ekstraordinære udgifter.“ 

I regnskabsvejledning nr. 5 er definitionen på ekstraordi-
nære poster følgende:

  “Ekstraordinære poster er indtægter eller udgifter (her-
under fortjenester eller tab), der fremkommer som følge 
af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra 
virksomhedens ordinære drift, og som derfor ikke forventes 
at forekomme ofte eller regelmæssigt.“ 

Det må på baggrund af de anførte definitioner antages, at 
ekstraordinære poster vil være usædvanlige i almene 

boligorganisationer, hvorfor samtlige omkostninger som 
udgangspunkt burde være et resultat af organisationens 
ordinære aktiviteter.

Kun i det omfang, at der under ekstraordinære poster med-
tages forhold, som burde have været medtaget i budgettet 
for administrationsomkostninger, vil det få indflydelse ved 
beregning af administrationsbidraget. 

Alle de deltagende organisationer har inden for de seneste 
5 år registreret beløb på kontoen for ekstraordinære om-
kostninger i regnskaberne, ligesom hovedparten af orga-
nisationerne har haft ekstraordinære indtægter i perioden, 
som dog er ubetydelige i størrelse i forhold til de ekstraordi-
nære omkostninger.  

1)  I bekendtgørelsens §72, stk. 2 er det anført, at “reglerne i årsregnskabslo-
ven finder anvendelse, medmindre lov om almene boliger mv. eller denne 
bekendtgørelse med bilag fraviger disse regler“. 

2)  Der henvises til den “gamle“ årsregnskabslov, idet denne lov var gældende 
for regnskabsår til og med regnskabsåret 2001. 
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Indtægter og omkostninger, der i regnskaberne for 2001 er konteret som ekstraordinære indtægter og omkostninger.  

Tabel 2.2.1.1 Eksempler på ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter
(Konto 611)

Ekstraordinære omkostninger
(Konto 541) 

Udlejningshonorar – nybyggeri Tilskud til afdelinger (debitorer, murværk mv.)

Gevinst ved salg af administrationsbygning Ekstranedskrivning af inventar og administrationsbygning 

Gevinst ved salg af grund Omkostninger ved flytning 

Lejeindtægter Driftsomkostninger vedr. lejemål, hvor indtægter medtages som ekstraordinære indtægter 

Indtægtsførsel af tidligere afsatte beløb Indretning af nye lokaler til beboerrådgiver 

Hensat til tab i afdelinger

Overførsler fra dispositionsfonden til dæk-
ning af ekstraordinære omkostninger 

 Overførsel til dispositionsfonden (gevinst ved salg af  administrationsbygning) 

Overførsler fra arbejdskapitalen til dækning 
af ekstraordinære omkostninger 

Tilskud til afdelinger fra dispositionsfonden 

Salg af brugsret til feriebolig Tilskud til afdelinger fra arbejdskapitalen 

Bonus fra gruppelivsforsikring Tilskud til andre aktiviteter 

Ej hævede checks Afsat til jubilæum, udviklingsprojekter, arealopmåling, informationsstrategi, udvikling af hjemmeside, råderetskatalog (samme organisation) 

Regulering af pensionsforpligtelse 
Omkostninger til udvikling, konsulentassistance, advokat, renovering af administrationsbygning, boligkulturelle tilskud, tilskud til 
sideaktivitetsafd., betaling af sommerhusophold, uforudsigelige omkostninger, hensættelse til pensionsforpligtelse, hensættelse til IT- 
projekter (samme organisation) 

Tilskud og tab vedr. byggesager, omkostninger vedr. bestyrelsens demokratiudviklingsprojekt, nedskrivning af kapitaltilførselslån, 
tilskud til afd. vedr. demokrati og nærmiljø, udarbejdelse af seniorbofællesskabskoncept  (samme organisation) 
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Flere af organisationerne har oplyst, at de definerer “ekstra-
ordinære poster“ som omkostninger eller indtægter, der 
ikke er budgetteret, eller beløb, som er større end det, der 
var forudsat ved budgetlægningen.  

Denne definition har ikke hjemmel i hverken årsregnskabs-
loven, danske regnskabsvejledninger eller i anerkendt regn-
skabslitteratur og er medvirkende til at sløre de faktiske 
omkostninger til administration. 

Begrebet  giver dog mening, såfremt der sker en tillemp-
ning, således at ekstraordinære poster også omfatter 
forhold, som var uforudsigelige på budgettidspunktet. Der 
kunne således ikke tages hensyn til dem ved beregning af 
det kostægte administrationsbidrag, og følgelig må net-
toposten skulle dækkes af administrators øvrige indtægter 
eller af egenkapitalen.
  
De ekstraordinære poster burde medtages under den ordi-
nære drift, såfremt der er tale om forudsigelige tilbageven-
dende poster, og dermed indgå i grundlaget for beregning 
af det kostægte administrationsbidrag.  

I den undersøgte 5-års periode har de ekstraordinære om-
kostninger udgjort i gennemsnit 155 kr./lejemålsenhed, 
svarende til ca. 6% af de gennemsnitlige nettoadministrati-
onsomkostninger.  

Et andet forhold, som giver anledning til forskelle i de bog-
førte administrationsomkostninger, er den regnskabsmæssige 
behandling af større anskaffelser, primært edb-anskaffelser. 

Nedenfor er oplistet eksempler på, hvorledes større anskaf-
felser, som forventes at have en brugstid på mere end 1 år, 
er behandlet regnskabsmæssigt samt den afledte konse-
kvens for administrationsbidraget.  
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Organisationerne er alle af den opfattelse, at den måde, 
hvorpå omkostningen er behandlet i de godkendte regn-
skaber, er i overensstemmelse med det regelsæt, der findes. 
De er dog også enige i, at beløbet også kunne være aktive-
ret og afskrevet systematisk over brugsperioden og dermed 
påvirke størrelsen af administrationsbidraget.  

Baggrunden for, at omkostningerne behandles som overfor 
anført, er, at organisationerne ønsker, at administrationsbi-
draget skal stige jævnt i takt med inflationen eller med den 
stigningstakt, der er aftalt med organisationsbestyrelsen. 
Dette ville ikke være muligt, hvis der skulle tages hensyn til 
ekstraordinære store poster som eksempelvis IT-anskaffel-
ser. Ved at udgiftsføre investeringer på konti, der ikke indgår 
ved opgørelsen af administrationsbidraget, undgås, at de 
fremtidige administrationsbidrag bliver påvirket af årlige 
afskrivninger, idet realiserede underskud på administratio-
nen ikke indregnes i efterfølgende års budget. 

I vejledningen om drift af almene boliger mv. er det anført, 
at arbejdskapitalen kan anvendes til finansiering af større 
driftsmidler såsom edb-udstyr, kontorinventar og lignende 
samt til finansiering af administrationsejendom. 

Det fremgår imidlertid ikke af vejledningen, hvorledes 
anvendelse af arbejdskapitalen regnskabsmæssigt skal 
præsenteres i årsregnskabet, og som følge heraf er der 
udviklet forskellige metoder, som påvirker resultatop- 
gørelsen forskelligt. 

Kilde: Årsregnskaberne for 1997–2001 for de deltagende organisationer/forretningsførerselskaber. 

Tabel 2.2.1.2 Regnskabsmæssig behandling af større anskaffelser og konsekvensen for 
administrationsbidraget

Eksempler  Konsekvens for administrationsbidrag 

1  Udgiftsførsel af edb-omkostninger i forbindelse med 
opgradering af system på konto 513 (kontorholdsom-
kostninger)

Ingen. Da omkostningen ikke er budgetteret, vil resul-
tatet fra driften udvise underskud. Underskud fra drift 
opkræves ikke, men dækkes enten via renteindtægter, 
opsparet formue eller regulering af tilskud til boligorga-
nisation/boligafdeling. 

2  Omkostningen medtages i budgettet på konto 513 
(kontorholdsomkostninger), men organisationen 
vælger ikke at tage højde herfor ved fastlæggelse af 
administrationsbidraget 

Ingen. Organisationen budgetterer med et underskud 
fra  driften, som budgetmæssigt er dækket af rente- 
indtægter. 

3  Udgiftsførsel af edb-omkostninger på konto 541  
(ekstraordinære omkostninger) 

Ingen. Denne post indgår ikke i nettoadministrations-
omkostningerne (evt. underskud dækkes af  arbejds-
kapitalen). 

4  Omkostningen medtages i budgettet på konto 541. 
(ekstraordinære omkostninger) 

Ingen. Denne post indgår ikke i nettoadministrations-
omkostningerne. 

5  Større edb-anskaffelser medtages i balancen, men 
afskrivninger modregnes på konto 827  (afsætninger)

Ingen. Posten ”afsætninger” påvirker ikke resultatopgø-
relsen, og posten er ”opbygget” ved, at der er overført 
beløb fra renteindtægterne, og dermed får anskaffelsen 
ingen indvirkning på administrationsbidraget. 

6  Større edb-anskaffelser modregnes direkte på konto 
805 (arbejdskapital)

Ingen. Denne post indgår ikke i nettoadministrations- 
omkostningerne. 
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Ovenfor er anført eksempler på brug af arbejdskapitalens 
midler: 

Som nævnt ovenfor er det i vejledningen anført, at arbejds-
kapitalen kan anvendes til finansiering af større anskaf-
felser, men dette er ikke det samme som, at omkostningen 
kan konteres på arbejdskapitalen, eller at anskaffelsen 
ikke skal påvirke grundlaget for opgørelse af administra-
tionsbidraget. Ordet finansiering må forstås således, at 
boligorganisationen har mulighed for at bruge organisa-
tionens likvide beholdninger i forbindelse med køb, mens 
den omkostning, som bliver resultatet af anskaffelsen, skal 
behandles som foreskrevet i organisationens regnskabs-
praksis (udgiftsførsel under administrationsomkostninger 
eller aktivering og afskrivning over den valgte periode). 

Årsregnskabslovens regler er som udgangspunkt gældende 
for almene boligorganisationer, og dette medfører, at regn-
skabet som  hovedregel  skal aflægges under hensyntagen 
til bl.a. periodisering, dvs. at indtægter og omkostninger 
henføres til samme periode. 

Med de anførte principper ses dette ikke at være tilfældet. 
Uden supplerende oplysninger og beregninger er det ikke mu-
ligt at opgøre de enkelte regnskabsårs reelle omkostninger og 
dermed det forbrug, der er medgået til årets administration.

Der er heller ikke i årsregnskabsloven – som hovedre-
gel – mulighed for at bogføre omkostninger direkte på 
egenkapitalen, ligesom loven ikke giver mulighed for at 
foretage hensættelser til fremtidige omkostninger.

Disse forhold gør, at der i ingen af de anførte eksempler 
fastlægges et administrationsbidrag, som svarer til de 
faktiske omkostninger til administrationen. Muligheden for 
en tværgående sammenligning af regnskabstal er derfor 
umiddelbar vanskelig. 

Tabel 2.2.1.3 Eksempler på brug af arbejdskapitalens midler   

1.  De større anskaffelser posteres direkte på arbejdskapitalen (konto 805) med den konsekvens, at omkostningerne 
ikke fremgår af resultatopgørelsen. 

2.  Anvendelse af midler fra arbejdskapitalen vises som en ekstraordinær indtægt, og omkostninger  konteres på 
konto for ekstraordinære omkostninger. 

3. Der indarbejdes hensættelser i resultatopgørelsen til eksempelvis fremtidige edb-anskaffelser.

4.  De større anskaffelser konteres på ekstraordinære omkostninger, og eventuelt underskud modregnes på  
arbejdskapitalen.
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2.2.2 Administrationsbidrag kontra 
faktiske omkostninger 

Tabellen til højre viser de afholdte omkostninger i admi-
nistrationerne, og hvilket beløb der er opkrævet for denne 
administration hos afdelingerne/de administrerede boligor-
ganisationer. 

Det fremgår af tabellen, at der opkræves mellem 7-8% for 
lidt i administrationsbidrag. De korrigerede beløb pr. leje-
målsenhed viser, at forretningsførerselskaberne er ca. 4% 
dyrere end de selvadministrerende boligorganisationer. 

I bekendtgørelsen er det bestemt, at administrationsbi-
draget skal budgetteres så kostægte som muligt, hvilket 
betyder, at der ved budgetteringen skal sikres dækning af 
omkostninger til administration, fratrukket indtægter fra 
byggesager, lovmæssige gebyrer samt ekstern administra-
tion. Boligorganisationernes nettorenteindtægter, der stam-
mer fra fælles forvaltning af egne boligafdelingers og egne 
midler, må ikke indgå i budgetteringen af bidraget4).
 
Som nævnt i afsnit 2.1 er der 5 af de deltagende organi-
sationer, som har budgetteret med underfinansiering af 
administrationsbidraget. 

En analyse af de seneste 5 års regnskaber for de deltagende 
organisationer viser, at hovedparten af organisationerne 
underbudgetterer omkostningerne. Da administrationsbi-
draget fastsættes på grundlag af de budgetterede nettoom-
kostninger, medfører merforbrug af omkostninger i forhold 
til budgettet, at driften af administrationsaktiviteten udviser 
underskud5). 

Tabellen viser de faktiske admini-
strationsomkostninger korrigeret 
for poster konteret under ekstra-
ordinære poster og omkostninger, 
der afholdes af boligorganisatio-
ner, som administreres af forret-
ningsførerorganisationer. Tabellen 
tager ikke hensyn til investeringer 
foretaget i tidligere år, der blev 

driftsført i de pågældende år og 
derfor ikke belaster driften for 
2001, eller som er konteret direkte 
på arbejdskapitalen. Der er ikke i 
tabellen taget hensyn til de for-
skelle, der ligger i behandlingen af 
inspektørfunktionen.
*1 For specifikation af beløbet hen-
vises til tabel 2.2.3.1. 

*2 Forretningsførerselskaberne har 
modtaget 2.385 kr./lejemålsenhed 
fra boligorganisationerne. dette 
beløb er tillagt 241 kr./lejemåls-
enhed, idet det er forudsat, at 
boligorganisationerne har op-
krævet et beløb svarende til egne 
omkostninger og bidraget betalt 
til forrretningsførerselskabet.  

Tabel 2.2.2.1  Nettoadministrationsomkostninger pr. lejemålsenhed efter korrektion  
for særlige poster og omkostninger  

Regnskabsår
2001

Små (<2.500) 
boligorganisationer

Store (>2.500) 
boligorganisationer

Forretningsfører- 
selskaber

Nettoadministrationsomkostninger ifølge 
årsregnskab *1 2.652 2.671 2.414

Korrektion for ekstraordinære poster, netto 47 50 158

Afholdte omkostninger i boligorganisationen 
(alene relevant for forretningsførerselskaber) 

241

Faktisk omkostning 2.699 2.721 2.810

Opkrævet administrationsbidrag 2.530 2.492 2.626 *2

Underskud pr. lejemålsenhed 169 229 184

4) Bekendtgørelse §27 og Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om drift af 
almene boliger mv. side 71. 

5) Indenfor de seneste fem år har “nettodriftsadministrationsomkostningerne“ 
oversteget det opkrævede administrationsbidrag i 46 ud af de 75 regn-
skabsår (5 år X 15 deltagere), mens der har været overskud i 29 tilfælde.  
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I undersøgelsen indgår flere organisationer, som over en 5-års 
periode har haft akkumulerede underskud på administrations-
aktiviteten, svarende til næsten 80% af et normalt års admini-
strationsbidrag. En enkelt af disse organisationer har i perioden 
1997–2001 reduceret egenkapitalen fra 2.890 kr./enhed til 760 
kr./enhed, som følge af underskud og tilskud til dets boligafde-
linger. Arbejdskapitalen er for denne organisation negativ med 
et beløb svarende til 1.286 kr. pr. lejemålsenhed. 

Organisationsbestyrelsen for denne organisation har efter 
det oplyste i en årrække ikke ville godkende en forhøjelse af 
administrationsbidraget, som kunne dække organisationens 
faktiske omkostninger. Boligorganisationen har endvidere 
over en årrække afholdt større finansieringsomkostninger 
vedrørende forbedringsarbejder i en enkelt afdeling, idet 
afdelingens hjemtagelse af lån er blevet udskudt i en årræk-
ke. Den manglende renteindtægt har belastet boligorgani-
sationens økonomi markant. 

Underskud, der ikke efterfølgende dækkes ind, slører de reelle 
omkostninger, der er forbundet med at administrere boligerne. 

Det budgetterede og opkrævede administrationsbidrag 
giver derfor ikke et korrekt billede af, hvad det reelt koster 
at administrere.  

Dette forhold vil blive nærmere uddybet i den efterfølgende 
detailanalyse af administrations omkostninger og indtægter. 

2.2.3 Omkostningssammensætnin-
gen i  de enkelte organisationer 

Omkostningernes fordeling på hovedposter i de enkelte 
boligorganisationer ses i tabel 2.2.3.1

Tabel 2.2.3.1 Omkostningssammensætning i administrationerne  

Regnskabsår 2001
Små (< 2.500) 

boligorganisationer
Store (> 2.500) 

boligorganisationer
Forretningsfører- 

selskaber

Konto Pr. lejemålsenhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

501 Bestyrelse 40 1 34 1 17 1

502 Personale 134 5 123 4 49 1

511 Mødeomkostninger 1.709 60 1.824 58 1.912 64

513 Kontorhold 474 16 526 17 601 20

514 Lokaleomkostninger 219 8 263 8 253 9

515 Afskrivninger 159 5 166 5 89 3

516 Særlige aktiviteter 6 0 100 3 34 1

521 Revision 127 4 131 4 16 1

Brutto adm. omk. 2.868 100 3.167 100 2.971 100

602 Lovmæssige gebyrer (141) (5) (176) (6) (349) (12)

605 Byggesagshonorar (75) (3) (320) (10) (208) (7)

Nettodriftsadministrations 
omkostninger *2

2.652 92 2.671 84 2.414 81

Den gennemsnitlige omkostning pr. leje- 
målsenhed er opgjort på baggrund af 
organisationernes årsregnskaber for 2001. 
Der er foretaget reklassifikation af enkelte 
omkostninger mellem de forskellige om- 
kostningsarter for at sikre sammenlignelig-
heden. Indtægter fra administration af andet 
støttet boligbyggeri og indtægter fra sideak-
tiviteter er modregnet i posten “Personale“, 

idet det antages, at denne post alt andet lige 
er den variable faktor. Det modregnede be-
løb udgør for de små boligorganisationer 193 
kr. og for de store boligorganisationer 498 kr., 
mens beløbet for forretningsførerselskaberne 
udgør 109 kr./lejemålsenhed.  

*2  De anførte omkostninger for forretningsfø-
rerselskaberne omfatter ikke omkostninger, 

der afholdes af de administrerede boligor-
ganisationer, hvorfor omkostningerne ikke 
er direkte sammenlignelige med de øvriges 
omkostninger. Det drejer sig primært om 
revisions-, bestyrelses- og mødeomkostnin-
ger. Se evt. yderligere herom i afsnit 2.2.  
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Tabellen viser de omkostningsarter og de tilhørende beløb, 
som indgår i begrebet nettoadministrationsomkostninger, 
der er det centrale nøgletal i forbindelse med sammenlig-
ning af produktiviteten. 

De deltagende organisationer er fordelt efter de kriterier, 
der er nævnt i afsnit 2.1. 

I de følgende afsnit findes en kort beskrivelse af, hvilke 
omkostninger der konteres på de enkelte konti, og der er 
anført kommentarer til forhold, der skal tages hensyn til ved 
sammenligningen af de 3 grupper.  

Opdeling af de samlede omkostninger i enkelte forvalt-
ningsområder er ikke forsøgt, idet der ikke i det tilgænge-
lige materiale foreligger funktionsregnskaber. 

2.2.4 Kommentarer til de 
enkelte omkostningsarter 

2.2.4.1 Bestyrelse 

Størrelsen af vederlag til bestyrelsen i boligorganisationen 
er bestemt i §13 i bekendtgørelse om drift af almene boliger 
mv., hvor det er anført, at der kan udbetales et honorar på 
mellem 30–50 kr. pr. lejemålsenhed afhængig af boligor-
ganisationens størrelse. Beløbet kan forøges, når særlige 
grunde taler herfor, og kommunalbestyrelsen giver tilla-
delse hertil, dog kan beløbet ikke overstige det dobbelte af 
de ovenfor anførte beløb. 

I forretningsførerselskaberne fastsættes vederlaget af besty-
relsen, og det er alene bestemt i ovennævnte paragraf, at 
vederlaget skal være rimeligt. 

Ud over forretningsførerselskabets bestyrelsesomkostnin-
ger skal der også tages hensyn til eventuelle bestyrelsesom-
kostninger i de administrerede enheder. Den gennemsnit-
lige omkostning til bestyrelsen i de administrerede enheder 
udgør 33 kr., hvorfor den samlede omkostning udgør 50 kr.

Tabel 2.2.4.1 Bestyrelse

2001
Små (< 2.500)  

boligorganisationer
Store (> 2.500)  

boligorganisationer
Forretningsfører- 

selskaber

Konto Pr. lejemålsenhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

501 Bestyrelse 40 1 34 1 17 1

YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING



SIDE 31 I 158

2.2.4.2 Mødeomkostninger

Bestyrelsens mødeomkostninger konteres på konto 502, og 
kontoen indeholder omkostninger i forbindelse med møder, 
repræsentation, deltagelse i kongres, kursus og studieture. 

Kursusomkostninger medtages af nogle organisationer un-
der mødeomkostninger, mens andre medtager disse under 
kontorholdsomkostninger. 

De samlede mødeomkostninger for boligorganisationer, 
som administreres af et forretningsførerselskab, udgør (49 + 
80 kr.) 129 kr./lejemålsenhed.  

Blandt de deltagende organisationer varierer størrelsen af 

de årlige mødeomkostninger fra 30 kr. og op til 325 kr./leje-
målsenhed, uden at der kan gives en entydig forklaring på 
denne markante forskel. 

Boligorganisationen med de høje mødeomkostninger har 
i 2001 afholdt ikke budgetterede kursusomkostninger til 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, svarende til 66 kr./lejemål-
senhed, ligesom der er anvendt 100 kr./lejemålsenhed til 
personale og bestyrelseskurser. Det skal endvidere be-
mærkes, at ovennævnte organisation også i 1999 og 2000 
har anvendt kursusomkostninger til afdelingsbestyrelses-
medlemmer, uden at det indgår i budgettet. Det er oplyst, 
at årsagen hertil er, at de pågældende omkostninger ikke 
skulle påvirke administrationsbidraget.  “Afdelingerne skal  
ikke  selv betale herfor via administrationsbidraget.“ 

Den “normale“ omkostning for denne organisation udgør 
208 kr./lejemålsenhed, hvilket forsat er mere end det dob-
belte af de øvrige organisationer.  

Blandt de større administrationer er der en enkelt bolig-
organisation, som adskiller sig fra de øvrige ved at have 
mødeomkostninger, der er mere end dobbelt så store som 
de øvrige (242 kr./lejemål, mod et gennemsnit for de øvrige 
på 94 kr./lejemål). 

Denne organisation medtager bl.a. omkostninger til kørsel 
(60 kr./lejemål), kursusomkostninger (73 kr./lejemål) og jule-
frokost/personaleomkostninger (53 kr./lejemål). De anførte omkostninger for for-

retningsførerselskaberne omfatter 
ikke omkostninger, der afholdes af 

de administrerede boligorganisa-
tioner, hvorfor omkostningen ikke 
er direkte sammenlignelig med 

boligorganisationernes omkost-
ninger. Disse omkostninger udgør i 
gennemsnit 80 kr./lejemålsenhed. 

Tabel 2.2.4.2 Mødeomkostninger

2001
Små (< 2.500) 

boligorganisationer
Store (> 2.500) 

boligorganisationer
Forretningsførerselskaber

Konto Pr. lejemålsenhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

502 Mødeomkostninger 134 5 123 4 49 1
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2.2.4.3 Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger er langt den største enkeltomkost-
ning og udgør mellem 58–64% af organisationernes brutto-
administrationsomkostninger. 

Posten omfatter samtlige omkostninger til de ansatte i 
bolig-/forretningsførerorganisationen samt omkostninger 
til fremmed assistance, f.eks. til revisor, hvis denne udfører 
bogholderimæssig assistance. 

For at kunne sammenligne de enkelte organisationers om-
kostninger til lønninger pr. lejemålsenhed, er det forudsat, 
at indtægter fra administration af andet støttet byggeri og 
sideaktivitetsafdelinger er identisk med de ekstra lønom-
kostninger, som organisationen har afholdt, hvorfor indtæg-
terne herfra er modregnet i personaleomkostningen. Denne 
antagelse er ikke helt korrekt, idet også andre omkostninger 
indgår, men da personaleomkostningen er langt den stør-
ste, anses afvigelsen ikke for væsentlig. 

I tabel 2.2.4.3.2. nedenfor er vist den boligorganisation, som 
beløbsmæssigt anvender flest ressourcer på personale, og 
den organisation, som anvender færrest ressourcer, samt 
gennemsnittet for de deltagende organisationer. 

Det fremgår af tabellen, at de små administrationer gen-
nemsnitligt har de laveste korrigerede personaleomkost-
ninger pr. lejemålsenhed, om end at forskellen til de store 
administrationer blot er på 7% beregnet på gennemsnittet, 
og at forretningsførerselskaberne bruger ca. 12% mere på 
personale end de små organisationer. 

Den gennemsnitlige omkostning 
pr. lejemålsenhed er opgjort på 
baggrund af organisationernes 
årsregnskaber for 2001. Indtæg-
ter fra administration af andet 
støttet boligbyggeri og indtægter 
fra sideaktiviteter er modregnet i 
ovenstående tal, idet det antages, 

at denne post alt andet lige er den 
variable faktor. Det modregnede 
beløb udgør for de små boligorga-
nisationer 193 kr. og for de store 
boligorganisationer 498 kr., mens 
beløbet for forretningsførerselska-
berne udgør 109 kr./lejemålsen-
hed. De anførte omkostninger for 

forretningsførerselskaberne omfat-
ter ikke omkostninger, der afholdes 
af de administrerede  boligorga-
nisationer, hvorfor omkostningen 
ikke er direkte sammenlignelig med 
boligorganisationernes omkost-
ninger. Disse omkostninger udgør i 
gennemsnit 18 kr./lejemålsenhed. 

Tabel 2.2.4.3.1 Personaleomkostninger

2001
Små (< 2.500)

boligorganisationer
Store (> 2.500) 

boligorganisationer
Forretningsfører- 

selskaber

Konto Pr. lejemålsenhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

511 Personale 1.709 60 1.824 58 1.912 64
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Forretningsførerselskaberne tilbyder en større palet af servi-
ces til de administrerede boligorganisationer, eksempelvis 
kursusvirksomhed og byggeteknisk service, hvor lønom-
kostningerne er registreret under personaleomkostninger, 
mens indtægterne er registreret på konto for lovmæssige 
gebyrer (konto 602), jf. afsnit 2.2.4.9. Indtægterne fra disse 
serivces udgør 119 kr. pr. lejemålsenhed, hvoraf lønandelen 
udgør den altovervejende del.  

Ud over lønninger i forbindelse med ovennævnte services 
afholder administrationerne personaleomkostninger vedrø-
rende erhvervelse af byggesagshonorarer. Byggesagshono-
rar er særskilt behandlet i afsnit 2.2.4.10. Det fremgår af det 
nævnte afsnit, at indtægterne fra byggesagshonorarer i 
forretningsførerorganisationer er ca. 112 kr./lejemålenhed 
mindre end i store boligorganisationer. Da det antages, at 
de modtagne byggesagshonorarer er identiske med den 
afholdte personaleomkostning, kan det konkluderes, at 
det ikke er omfanget af indtægtsgivne serviceydelser og 
lovmæssige gebyrer, som er årsagen til, at personaleom-
kostninger i forretningsførerselskaberne er større end i de 
store boligorganisationer. 

Forskellene i personaleomkostningen må derfor henføres 
til, at forretningsførerselskaberne anvender flere ansatte, 
som ikke direkte er involveret i administrationen, f.eks. til 
markedsføring, IT- og kantinedrift. 

Omkostninger til personaleomkost-
ninger - “Forskellen i procent“ er 
udtryk for den procentvise forskel 

mellem dyreste og billigste admini-
stration. Hvis der ses bort fra den bil-
ligste og dyreste organisation i hver 

af grupperne, er der en standardaf-
vigelse på mindre end +/- 7%. 

Tabel 2.2.4.3.2 Personaleomkostninger

Pr. lejemålsenhed Dyreste Billigste Gennemsnit Forskel

2001 kr. kr. kr. (%)

Små boligorganisationer 1.944 1.609 1.709 21

Store boligorganisationer 1.855 1.765 1.824 5

Forretningsførerselskaber 2.266 1.593 1.912 42
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2.2.4.3.1 Lønniveau 
Gennemsnitslønnen pr. ansat og antal ansatte pr. 1.000 leje-
målsenhed er som vist til højre.

Det fremgår af tabellen, at forretningsførerselskaberne er 
lønførende, hvilket dels skyldes, at der i forretningsførersel-
skaberne er ansat mere personale med en længerevarende 
(akademisk) uddannelse og det forhold, at de deltagende 
forretningsførerselskaber alle er beliggende i København, 
hvor løn-niveauet er lidt højere end i provinsen. 

Ved opgørelse af antal ansatte 
pr. 1.000 lejemålsenheder er 
der taget hensyn til lejemål som 
administrationen forestår for 

andre boligorganisationer  og 
kommuner. Indeks 100 er lig med 
gennemsnit for de 3 grupper. 

Tabel 2.2.4.3.1.1 Lønniveau

2001
Gennemsnitlig omk. pr. ansat

Ansatte pr. 
1.000 lejemål

Lejemål pr. ansat

t. kr. Indeks Antal Antal kr.

Små boligorganisationer 383 99 4,6 197 1.838

Store boligorganisationer 386 99 5,4 156 2.084

Forretningsførerselskaber 396 102 4,7 204 1.861
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2.2.4.3.2 Antal ansatte pr. 
1.000 lejemålsenheder 

Som det fremgår af tabellen, er der særligt for de store 
administrationer og forretningsførerselskaberne en større 
forskel mellem dem med færrest ansatte og flest ansatte.  

Årsagen til dette spænd kan ikke forklares entydigt, men 
følgende forhold har indflydelse: 

 • IT-organisation 
 • Kommunikations- og markedsføringsafdeling
 • Personaleafdeling
 • Projekt- og byggeafdeling  
 • Administration af belastede boligafdelinger 

I beregningsåret 2001 har en af de større administrationer 
haft betydeligt ressourceforbrug i forbindelse med edb-
implementering. 

I forretningsførerselskaberne, som alle har en størrelse, der 
gør det muligt at etablere servicefunktioner som nævnt 
ovenfor, er der store forskelle i antallet af ansatte pr. lejemål, 
som kan forklares ved andre forhold. 

Undersøgelsen viser, at følgende faktorer bl.a. har indflydelse: 

 • Overkapacitet i forhold til aktuelle lejemål i administration
 • Placering af inspektørfunktionen
 • Afdelingsstørrelse 

Ved opgørelse af antal ansatte pr. 
1.000 lejemålsenhed er der taget 
hensyn til lejemål, som den enkelte 
administration forestår for andre 

boligorganisationer og kommuner. 
Forskel i procent er udtryk for for-
skellen mellem den organisation, 
som inden for den enkelte gruppe 

anvender mere end den organisa-
tion, som har færrest ansatte. 

Tabel 2.2.4.3.2.1

Antal ansatte pr. 1.000 
lejemålsenheder

Flest Færrest Gennemsnit Forskel (%)

Små boligorganisaioner 4,94 4,26 4,76 16

Store boligorganisationer 5,65 4,30 5,37 31

Forretningsførerselskaber 5,85 4,27 4,69 37
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Når der korrigeres for faktorer som forskelle i inspektør-
funktion, ledig kapacitet (tomgang) og afdelingsstørrelse, 
ses det, at forskellen i antal ansatte for 3 af forretningsfører-
selskaberne ligger på 17% mellem størst og mindst, men 
det 4. forretningsføreselskab anvender ca. 36% mere end 
gennemsnittet for de øvrige 3 forretningsføreselskaber. År-
sagen til, at AKB ligger relativt meget over, men dog under 
gennemsnittet, i små og store administrationer, oplyses 
blandt andet at skyldes, at dette selskab administrerer flere 
boliger i socialt belastede områder, hvilket medfører mere 
arbejde med tilsyn.

Til trods for specialfunktioner syntes forretningsføreselska-
berne derfor at nyde godt af stordriftsfordele sammenholdt 
med de store administrationer.

I relation til de små organisationer viser beregningerne, 
at disse er marginalt billigere i personaleomkostning pr. 
lejemål, hvilket blandt andet skyldes deres geografiske 
placering samt fravær af specialafdelinger.

I afsnit 4 behandles personaleforhold i administrastionerne, 
hvorfor dette forhold ikke vil blive uddybet yderligere i 
nærværende afsnit.

2.2.4.3.3 Afdelingsstørrelse 
Et forhold, som har indflydelse på størrelsen af personale-
omkostningerne, er den gennemsnitlige størrelse af bolig-
organisationens afdelinger, idet dette har betydning for 
antallet af regnskaber, budgetter, vedligeholdelsesplaner, 
møder mv., som skal udarbejdes. 

Tomgang er udtryk for det antal 
ekstraboliger, som administratio-
nen skønner at kunne administrere 
uden ændring af den nuværende 
medarbejderstab. Det er forudsat, 
at basislønomkostningen i forbin-
delse med udarbejdelse af regn-
skab, budget, DV-plan, deltagelse 

i afdelingsmøde for hver afdeling 
udgør 25.000 kr. Boligkontoret 
Danmark og Lejerbo har ikke noget 
bud på størrelsen af eventuel 
tomgang.  

Der er andre faktorer end de 
ovenfor anførte som bevirker, 

at der er forskel på antallet af 
ansatte i de fire administrationer, 
men der foreligger ikke ensar-
tede tidsregistreringer herfor. For 
en uddybning heraf henvises til 
afsnit 2.3.1
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Tabel 2.2.4.3.3.1

Forretningsfører- 
organisation

AKB B.DK Lejerbo DAB

Antal ansatte pr. 1.000 
lejemålsenheder

5,14 5,85 4,27 4,30

Korrektion for oplyst 
”tomgang”

- 0,54 - - - 0,11

Inspektører ansat i  
administrationen

- 0,24 - 1,00 - 0,44 - 0,50

Korrektion for afdelings-
størrelse

0,00 - 1,28 - 0,77 - 0,18

Korrigeret antal ansatte 
pr. 1.000 lejemålsenheder 
eksl. inspektører

4,36 3,57 3,06 3,61
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Den gennemsnitlige afdelingsstørrelse blandt de deltag-
ende forretningsførerselskaber udgør fra 41 lejemålsenhe-
der pr. afdeling til 222 lejemålsenheder pr. afdeling. 

2 organisationer har oplyst, at de gennemsnitlige omkost-
ninger pr. afdeling  for udarbejdelse af årsregnskab, budget, 
vedligeholdelsesplan og for deltagelse i et beboermøde 
udgør mellem 20–25.000 kr. Ovenstående forskel i afde-
lingsstørrelse vil derfor have en indflydelse på administra-
tionsbidraget pr. lejemålsenhed på mellem 386–483 kr.6), 
eller mellem 15–19% af de samlede nettoadministrations-
omkostninger.
 
Omregnet til personaleforbrug svarer dette til ca. 1,3 person 
pr. 1.000 lejemålsenheder.  

Konsekvensen af ovennævnte er indarbejdet i tabel 2.2.4.3.3

 2.2.4.3.4 Kontering af  
inspektørfunktionen 

Som det fremgår af tabel 2.2.4.3.3, er der en forskel på 
personaleforbruget i 2 af de deltagende forretnings-
førerorganisationer fra 3,06 person/1.000 lejemål til 4,6 
person/1.000 lejemål. 

Denne forskel bevirker, at den ene organisation anvender 
673 kr. pr. lejemålsenhed mere end den anden organisa-
tion på personaleomkostninger. I de forudgående 4 år har 
forskellen udgjort mellem 794–895 kr./lejemål. 

I det forretningsførerselskab, hvor personaleforbruget er 
lavest, er der i afdelingerne ansat varmemestre, som udfører 
en del af de funktioner, som i den anden administration 

varetages af inspektører, der er ansat i forretningsførerorga-
nisationen. Afdelingsstørrelse (se ovenfor) og kontering af 
omkostningen til inspektører er de væsentligste årsager til 
den nævnte forskel. 

2.2.4.3.5 Afgrænsningen af inspek-
tørfunktionen i forhold til ejendoms 
funktionærernes funktioner 

Afgrænsningen af inspektørfunktionen i forhold til ejen-
domsfunktionærernes funktioner har af de deltagende 
boligorganisationer været fremhævet som et forhold, hvor 
regelsættet fortolkes forskelligt, bl.a. spørgsmålet om, hvem 
der foretager ind- og udflytningssyn. 

Det er således fremført, at ”inspektørlignende” opgaver 
udføres af ejendomsfunktionærerne og dermed medtages 
direkte i boligafdelingernes regnskaber, hvorimod andre ad-
ministratorer har denne ydelse inkluderet i det opkrævede 
administrationsbidrag.

I vejledning om drift af almene boliger mv. (side 258) er det 
anført, at “løn til inspektør, der alene varetager ledelse og 
inspektionsmæssige opgaver, konteres under boligorgani-
sationens driftsudgifter, konto 511“ 

og envidere (side 68):

“Omkring afgrænsningen af inspektørfunktionerne i forhold 
til ejendomsfunktionærernes funktioner gælder det, at 
ejendomsfunktionærarbejde, som måtte blive udført af en  
inspektør, skal medtages på den enkelte afdelings regnskab 
som en driftsudgift. Det vil i nogle tilfælde inderbære, at 
inspektøren skal føre timesedler mv. Yderligere vejledning 

om, hvilke arbejdsopgaver der hører under inspektøren, 
kan gives af regnskabskonsulenttjenesten under Landsbyg-
gefonden.“

På baggrund af henvendelser har Landsbyggefondens regn-
skabskonsulenttjeneste givet et antal boligorganisationer 
anvisninger om disse arbejdsopgavers fordeling. Fondens  
vejledning tager udgangspunkt i arbejdsopgavernes ka-
rakter uden hensyn til de forskellige stillingsbetegnelser og 
overenskomst.

Efter fondens opfattelse ligger den overordnede og 
tværgående ledelse af renholdelse og vedligeholdelse i 
inspektørfunktionen (regler/procedurer/blanketter ved 
til-/fraflytning/råderet/vedligeholdelse mv., styring af 
omkostninger, ansættelse/afskedigelse/overordnet ledelse 
af ejendomsfunktionærer, vedligeholdelsesplanlægning, 
udbud af opgaver, trækningsretsarbejder osv.), mens den 
praktiske gennemførelse (daglig ledelse af eventuelt lokale 
ejendomsfunktionærer, daglige renholdelses- og vedli-
geholdelsesopgaver, beboerkontakt, rekvirering af hånd-
værkere, til-/fraflytninger m.m.) forestås af den ledende 
ejendomsfunktionær (“arbejdsformanden“) på stedet. Hvis 
begge typer funktioner påhviler en enkelt medarbejder, 
indebærer det, at der skal foretages omkostningsfordeling, 
f.eks. ved hjælp af timeregnskaber eller lignende.

6) (1.000/42) – (1.000/233) = 19,33 ekstra regnskaber mv. x 25.000 kr. = 483.25 kr. 

eller ca. 483 kr. pr 1.000 lejemålsenheder  
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I organisationerne anvendes der forskellige stillingsbeteg-
nelser – jf. nedenfor i tabel 2.2.4.3.5 –  for det samme ar-
bejde, hvilket vanskeliggør en direkte sammenligning, idet 
stillingsbetegnelsen ikke indeholder information om, hvor 
omkostningen medtages (boligorganisationen respektive 
i afdelingen). 

Det er primært i forretningsførerorganisationerne, at der 
foretages en forskellig fortolkning af, hvornår der er tale om 
inspektørlignede ydelser, som skal dækkes af administra-
tionsbidraget, og hvornår der er tale om ejendomsfunktio-
nærarbejder, der skal bæres af de enkelte afdelinger.  Som 
følge heraf fokuseres i det følgende alene på forretningsfø-
rerselskabernes kontering af personaleomkostningerne. 

Ved sammenholdelse af arbejdsbeskrivelserne for inspektø-
rer/ejendomsledere i de 4 forretningsførerselskaber kan det 
konstateres, at arbejdsbeskrivelserne kun er forskellige på 
ganske få områder. 

Disse forskelligheder er anført i nedenstående tabel. 

Som det fremgår, er der ikke en ensartet opfattelse af de op-
gaver, der varetages af inspektørfunktionen sammenholdt 
med ejendomsfunktionærerne. 

Særligt drejer det sig om opgaver i forbindelse med ind- og 
udflytning, hvor disse både ses varetaget af inspektørfunk-
tionen og dermed bliver en del af administrationsbidraget, 
og af ejendomsfunktionærerne og dermed bliver en afde-
lingsomkostning. 

Sidstnævnte kan blandt andet illustreres ved, at én boligorga-
nisation har ansat inspektørassistenter i afdelingerne. Hvis hele 
omkostningen til disse var medtaget i boligorganisationen, 

Ovenstående fordeling af omkostningerne mellem boligorganisation og afdeling er ikke ens i alle administrationer. 

Tabel 2.2.4.3.5

Omkostning i boligorganisationen Omkostning i afdelingen

Forretningsfører Servicefunktionærer/ejendomsserviceassistenter 

Inspektører/ejendomsledere/driftsledere/område-  og 
ejendomsledere, afdelingsledere/tekniske chefer 

Ejendomsmester/varmemestre/lokalinspektører 

HK-assistenter Ejendomsfunktionærer/gårdmænd 

Tabel 2.2.4.3.6 Arbejdshandlinger, som ikke er identiske i stillingsbeskrivelserne for 
inspektørerne

Arbejdshandlinger
Ja

– indgår i inspek-
tørens arbejde

Nej
– er ikke en del af 

inspektørens arbejde
Andet

Forestår inspektøren ind- og udflytningssyn? 2 1 1 – Lejlighedsvis

Beboerdemokrati – yder inspektøren praktisk 
assistance i forbindelse med beboermøder? 

3 1

Forestår inspektøren registrering og prioritering 
af behov og muligheder for hovedistandsættel-
sesarbejder og moderniseringer? 

2 2
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ville de gennemsnitlige administrationsomkostninger for 
store boligorganisationer stige med 34 kr. pr. lejemålsenhed 
til 2.755 kr., jf. tabel 2.2.2.1. 

Enkelte boligorganisationer, som administreres af forret-
ningsførerselskaberne, har valgt at have egne ansatte, der 
udfører inspektørlignende arbejde, mod at forretnings-
førerselskabet kompenserer med 100 kr./lejemålsenhed. 
Omkostningen til inspektører udgiftsført i afdelingerne 
skønnes at udgøre ca. 312 kr. netto, og lønomkostningen til 
syn er for disse forretningsførerselskaber anslået til ca. 70 kr. 
pr. lejemålsenhed. 

Et andet eksempel, der viser, at der er fokus på denne pro-
blemstilling, er en boligorganisation,  der giver et fradrag 
i administrationsbidraget på 84 kr. pr. lejemålsenhed, hvis 
afdelingen selv foretager fraflytningssyn. Omvendt bliver 
der opkrævet et ekstrahonorar på ca. 1.200 kr. pr. syn, hvis 
inspektøren alligevel skal foretage dette. 

I forbindelse med forretningsførerselskaberne giver oven-
stående problemstilling sig blandt andet udslag i, at et 
selskab har en inspektør pr. ca. 1.000 lejemål, hvor et andet 
har en pr. 3.000 lejemål. Et forretningsførerselskab har ingen 
inspektører ansat, idet alle opgaver varetages af medarbej-
dere i de administrerede boligorganisationer/afdelinger. 

Jf. i øvrigt tabel 2.2.4.3.3. vedrørende den økonomiske kon-
sekvens af forskelle i kontering af inspektørfunktionen.  

Forretningsførerselskaberne har forskellig opfattelse af ind-
holdet i inspektør- og ejendomsfunktionærfunktionerne, og 
der er derfor  ikke enighed om størrelsen af den omkost-
ning, der skal korrigeres for, hvis man skal kunne sammen-
ligne de 4 organisationers personaleforbrug. 
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2.2.4.4 Kontorhold 
Omkostningerne til kontorhold udgør mellem 16–20% af 
bruttoadministrationsomkostningerne og er således den 
næststørste omkostningsgruppe i regnskaberne. 

Kontorhold omfatter omkostninger til edb, porto, telefon, 
kontorartikler, forsikringer, personalekurser, annoncer, PR-
virksomhed og administrationens møder, rejser og repræ-
sentation mv.  

Den væsentligste årsag til at der er forskel på størrelsen af 
omkostningerne til kontorhold er den enkelte organisations
edb-omkostninger. Edb-omkostningerne ekskl. afskrivninger 
på hardware udgør mellem 41–289 kr. pr. lejemålsenhed.

Der er foretaget reklassifikation af 
enkelte omkostningsarter i forhold 
til de aflagte årsregnskaber, idet 
enkelte organisationer medtager 
andre personaleomkostninger under 
konto 511 (personale), mens flertallet 

medtager disse som en kontorholds-
omkostning. De anførte omkostnin-
ger for forretningsførerselskaberne 
omfatter ikke omkostninger, der 
afholdes af de administrerede  boli-
gorganisationer, hvorfor omkostnin-

gen ikke er direkte sammenlignelig 
med boligorganisationernes omkost-
ninger. Disse omkostninger udgør i 
gennemsnit 30 kr./lejemålsenhed.   

Tabel 2.2.4.4.1 Kontorhold

Små (< 2.500) 
boligorganisationer

Store (> 2.500) 
boligorganisationer

Forretningsførerselskaber

Konto Pr. lejemålsenhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

513 Kontorhold 474 16 526 17 601 20

Heraf 
IT-omkostninger

120 4 127 4 174 6
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Den lille organisation, som i 2001 anvendte 289 kr./lejemåls-
enhed (2000: 235 kr./lejemålsenhed), anvender et standard 
administrationssystem, men fik problemer med systemet i 
forbindelse med nedbrud af en server. Sikkerhedsforanstalt-
ningerne virkede ikke og medførte, at omkostningen blev 
ca. 117 kr./lejemålsenhed højere end forventet. Organisa-
tionen, der anvendte 41 kr. pr. lejemålsenhed, anvendte i 
absolutte tal 34 t.kr. på IT-omkostninger, mens den anden 
organisation anvendte 278 t.kr.  

Begge organisationer bruger det samme standardsystem 
De væsentligste årsager til forskellen i IT-omkostningerne 
er størrelsen af organisationen, kompetencen i organisa-
tionen og den valgte måde, hvorpå IT-omkostningerne 
konteres (se yderligere herom i afsnit 2.2.1 – ekstraordi-
nære omkostninger). 

Størrelsen af boligorganisationen har stor betydning ved 
opgørelsen af IT-omkostning pr. lejemålsenhed, idet basis-
omkostningen til anskaffelse og tilretning af systemer vil 
være uafhængig af, om omkostningen kan fordeles på 600 
enheder eller på 3.000 enheder. Det er derfor ikke overra-
skende, at de organisationer med de største IT-omkostnin-
ger pr. lejemålsenhed tilhører gruppen af små organisatio-
ner. Det er også i denne gruppe, at der ses en stor afvigelse 
mellem budget og realiseret omkostning vedrørende 
IT-omkostninger. 

De større organisationer har ansat personale til at forestå 
driften af edb-systemer,  mens de små organisationer ind-
køber den nødvendige kompetence, når der opstår behov. 
Omkostninger til personale og ekstern assistance registreres 
på forskellige kontogrupper i årsregnskabet, og derved 
mindskes muligheden for at foretage en egentlig sammen-
ligning af den reelle størrelse af omkostningen.  

“Forskel“ i procent er udtryk for den procentvise forskel mellem dyreste og billigste administration.  

Tabel 2.2.4.4.2

IT-omkostninger pr. 
lejemål

Dyreste Billigste Gennemsnit Forskel

kr. kr. kr. (%)

Små boligorganisationer 289 41 120 600

Store boligorganisationer 199 84 127 137

Forretningsførerselskaber 206 155 174 33
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Ekstern edb-assistance kan konteres på konto 513 (kon-
torhold) eller som et aktiv, der afskrives over en årrække 
på konto 515 (afskrivninger). Deltagerne har i alt væsent-
lighed udgiftsført omkostningerne på konto 513. Egne 
IT-ansatte vil blive udgiftsført på konto 511 (personaleom-
kostninger).

Det skal bemærkes, at en af de deltagende organisationer 
har udgiftsført anskaffelsen af 2 biler på konto 513 i 1997. 
Kontorholdsomkostningerne udgjorde i det pågældende år 
1.291 kr./lejemålsenhed. Omkostningen var ikke budgette-
ret, hvilket medførte et underskud på 730 t.kr. 

Flere af de større organisationer og forretningsførerselska-
ber har valgt at udgiftsføre større IT-investeringer under 
ekstraordinære poster, ligesom der er en organisation, 
som under ekstraordinære poster hensætter til fremtidige 
IT-anskaffelser. Ved anskaffelsen straksafskrives via det 
hensatte beløb.  Andre organisationer har aktiveret såvel 
hardware som software og afskriver beløbene systema-
tisk over den valgte afskrivningsperiode. Omkostningen 
medtages for disse organisationer under afskrivninger (se 
mere herom i afsnit 2.2.1). 

Endelig er der også forskel på de enkelte organisationers 
teknologiske niveau på IT-området og de servicer, som 
tilbydes eksempelvis afdelingsbestyrelserne, beboerne 
og fremtidige lejere i form af adgang til boligorganisatio-
nens systemer og oplysninger via lokalt opsatte PC’ere og 
internettet. 
  

2.2.4.5 Kontorlokaleomkostninger 
De samlede omkostninger til kontorlokaler udgør mellem 
7,5–8,5% af bruttoadministrationsomkostningerne, efter at 

omkostningerne er reduceret med indtægter fra eksterne 
lejere. 12 af de deltagende organisationer anvender egen 
administrationsbygning, mens 2 organisationer bor til leje i 
en administrationsbygning, som tilhører en afdeling tilknyt-
tet boligorganisationen, og den sidste deltager bor til leje 
hos en fremmed udlejer.
 
Forskellen i omkostningerne skyldes primært den geografi-
ske beliggenhed af administrationskontoret. Omkostnings-
niveauet er højere for de administrationer, der er belig-
gende i København.  

Det er endvidere oplyst, at organisationerne har valgt 
lokaler, der er centralt beliggende i byområdet af hensyn til 
beboernes mulighed for at komme i kontakt med admini-
strationen, hvilket giver en højere lokaleomkostning. 

Enkelte administrationer i provinsen bor til leje i bygninger, 
som tilhører en af boligorganisationens afdelinger. Lejen er 
fastsat på baggrund af afdelingens omkostninger, hvilket 
bevirker, at der i et tilfælde betales en leje på 325 kr. pr. m2, 
hvilket er under markedsniveauet i området, mens den 
anden organisation betaler en leje på 1.640 kr. pr. m2. Da der 

I ovenstående opgørelse er der 
foretaget modregning af lejeind-
tægter modtaget fra eksterne lejere 
i organisationens administrations-
bygninger. De anførte omkostnin-

ger for forretningsførerselskaberne 
omfatter ikke omkostninger, der 
afholdes af de administrerede bo-
ligorganisationer, hvorfor omkost-
ningen ikke er direkte sammenlig-

nelig med boligorganisationernes 
omkostninger. Disse omkostninger 
udgør i gennemsnit 29 kr./lejemål-
senhed.  

Tabel 2.2.4.5 Lokaleomkostninger

Små (< 2.500) 
boligorganisationer

Store (> 2.500) 
boligorganisationer

Forretningsfører- 
selskaber

Konto Pr. lejemålsenhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

514 Lokaleomkost-
ninger

219 8 263 8 253 9
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også ydes tilskud fra dispositionsfonden til afdelingen, der 
ejer administrationsbygningen, må prisen pr. m2 betragtes 
som væsentligt over lejeniveauet i lokalområdet. Det skal 
dog nævnes, at den pågældende bygning indgik i et større 
byfornyelsesprojekt. 

Flere organisationer har oplyst, at deres lokaleomkostnin-
ger er påvirket af ekstraordinære store vedligeholdelses-
omkostninger i 2001. Når der tages hensyn til dette, er der 
ingen nævneværdig forskel på størrelsen af lokaleomkost-
ninger inden for de 3 grupper. 

Det ses også, at egen administrationsejendom kontra 
lejede lokaler ikke syntes at have nogen indflydelse på 
lokaleomkostningernes størrelse. 

Som nævnt i bemærkningen til tabellen 2.2.4.5. udgiftsføres 
der i organisationerne under forretningsførerselskaberne 
omkostninger til kontorlokaler, men praksis herfor er uens. 
Der er således ingen lokaleomkostninger i 2 af de delta-
gende forretningsførerselskabers datterorganisationer, 
mens der i de 2 andre afholdes lokaleomkostninger på  
9 kr. henholdsvis 105 kr./lejemålsenhed til dækning af lokale 
lejemål i de administrerede boligorganisationer. 

2.2.4.6 Afskrivninger 
Afskrivninger omfatter afskrivninger på inventar, biler og IT-
anskaffelser. Afskrivning på IT-anskaffelser udgør ca. 60% af 
de samlede afskrivninger, mens de resterende 40% fordeler 
sig ligeligt på inventar og biler. 

Som anført i afsnit 2.2.4.4. (kontorhold) har en af de små 
boligorganisationer valgt at udgiftsføre køb af biler og edb-
anskaffelser på konto 513 (kontorhold) i stedet for aktivering 
og afskrivning, hvorfor det ikke er muligt at sammenholde 
størrelsen af de enkelte organisationers afskrivninger. 

Det fremgår af tabellen til venstre, at der er en markant 
forskel på størrelsen af afskrivninger for forretningsførersel-
skaberne og de selvadministrerende organisationer. 

Denne forskel er ikke udtryk for, at forretningsførersel-
skaberne har lavere investeringer pr. lejemålsenhed, men 
derimod at flere af forretningsførerselskaberne har valgt at 
udgiftsføre IT-investeringer i anskaffelsesåret og/eller på an-
den måde har undladt at aktivere investeringer. De bogførte 
afskrivninger viser således ikke disse organisationers reelle 
forbrug af formuegoderne fordelt over disse aktivers levetid.
 
Det er ikke muligt at fastlægge niveauet for afskrivninger i 
de enkelte organisationer, idet der ikke er en ensartet praksis 
for, hvornår der sker aktivering og afskrivning af anskaffelser. 

De anførte omkostninger for for-
retningsførerselskaberne omfatter 
ikke omkostninger, der afholdes af 

de administrerede boligorganisa-
tioner, hvorfor omkostningen ikke 
er direkte sammenlignelig med 

boligorganisationernes omkost-
ninger. Disse omkostninger udgør i 
gennemsnit 8 kr./lejemålsenhed.  

Tabel 2.2.4.6 Afskrivninger

Små (< 2.500) 
boligorganisationer

Store (> 2.500) 
boligorganisationer

Forretningsfører-
selskaber

Konto Pr. lejemålsenhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

515 Afskrivninger 159 5 166 5 89 3
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2.2.4.7 Særlige aktiviteter
På denne konto registreres primært kursusomkostninger, 
beboerblade, sociale aktiviteter og andre særlige omkost-
ninger. I de anførte beløb er modregnet modtaget tilskud til 
dækning af løn til beboerrådgivere, således at alene boligor-
ganisationens nettoomkostning indgår. 

Der syntes ikke at være etableret en ensartet praksis for, 
hvornår denne konto kan anvendes, idet mindre end 
halvdelen af administrationerne konterer omkostninger på 
denne konto, og de administrationer, som benytter kon-
toen, gør det i et meget varierende omfang. 

De “store“ administrationer anvender alle denne konto, 
mens det kun er halvdelen af forretningsførerselskaberne 
og 1 ud af 6 ”små” administrationer, der har benyttet kon-
toen i 2001. 

For de ”store” administrationer varierer omkostningen fra 
45 kr. til 189 kr./lejemålsenhed. Den organisation, der har 
anvendt mest, har bl.a. anvendt 82 kr./lejemålsenhed i for-
bindelse med et organisationsudviklingsprojekt. 

2 af forretningsførerselskaberne har anvendt kontoen til 
kursusomkostninger, mens 1 har ført omkostninger vedrø-
rende fremstilling af beboerblade på kontoen. 

2.2.4.8 Revision 
På denne konto bogføres omkostningen til revision, idet 
anden assistance, f.eks. regnskabsudarbejdelse, skal konte-
res under konto 511 (personaleomkostninger) 

Modtaget tilskud til beboerråd-
givere er modregnet på kontoen, 

således at beløbene i opstillingen 
alene viser organisationernes 

 nettoomkostning.  

Tabel 2.2.4.7 Særlige aktiviteter

Små (< 2.500) 
boligorganisationer

Store (> 2.500) 
boligorganisationer

Forretningsfører- 
selskaber

Konto Pr. lejemålsenhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

516 Særlige akvititeter 6 0 100 3 34 1

De anførte omkostninger for for-
retningsførerselskaberne omfatter 
ikke omkostninger, der afholdes af 

de administrerede boligorganisa-
tioner, hvorfor omkostningen ikke 
er direkte sammenlignelig med 

boligorganisationernes omkost-
ninger. Disse omkostninger udgør i 
gennemsnit 88 kr./lejemålsenhed.  

Tabel 2.2.4.8.1 Revision

Små (< 2.500) 
boligorganisationer

Store (> 2.500) 
boligorganisationer

Forretningsfører- 
selskaber

Konto Pr. lejemålsenhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

521 Revision 127 4 131 4 18 1
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I boligorganisationsregnskabet omfatter omkostningen 
den lovpligtige revision af boligorganisationen årsregnskab 
og af årsregnskaberne for de enkelte boligafdelinger. I for-
retningsførerselskaber omfatter beløbet alene revisionen af 
forretningsføreselskabets årsregnskab.

Størrelsen af en boligorganisations revisionsomkostninger vil 
være afhængig af, hvor mange afdelingsregnskaber der skal 
revideres, hvilke edb-systemer boligorganisationen benytter, 
omfanget og kvaliteten af de interne kontroller, som kan mini-
mere sandsynligheden for fejl i regnskaberne, og kvaliteten af 
det materiale, der i øvrigt bliver forelagt for revisionen. Endelig 
kan arbejdsdelingen mellem boligorganisation og revisor 

være forskellig. Regnskabsmæssig assistance udført af revisor 
skal i henhold til vejledningen konteres under personaleom-
kostninger (konto 511), men det ses ikke altid at være tilfældet.

Omkostningen til revisor – målt pr. lejemålsenhed – er størst i 
de mindste boligorganisationer, idet revisionsomkostningen 
skal fordeles på relativt få lejemålsenheder, men hvis revisi-
onshonoraret divideres med antallet af afdelinger i organi-
sationen, viser det sig, at de små boligorganisationer har de 
laveste omkostninger pr. regnskab, som skal revideres.

I mere end halvdelen af organisationerne er der under-
budgetteret med mere end 10%, hvilket kunne tyde på, 

at kontoen også indeholder beløb for regnskabsmæssig 
assistance.

Revisionsomkostningen for forretningsførerselskaberne 
dækker alene omkostningen for revision af forretningsfører-
selskabet og de systemer, forretningsførerselskabet anven-
der ved administrationen af de administrerende boligorga-
nisationer. Omkostningen til revision af boligorganisationen 
udgiftsføres i regnskabet for disse.

Omkostningen til revision i de administrerede boligorga-
nisationer er enten fastsat som et fast beløb pr. lejemål-
senhed uanset boligorganisationens størrelse, mens andre 
forretningsførerselskaber fordeler omkostningen til revisor 
på baggrund af nøgler, der tager hensyn til omfanget af 
revisors arbejde. Den gennemsnitlige revisionsomkostning 
udgør 94 kr./lejemålsenhed, og spredningen blandt de 
administrerede boligorganisationer er mellem 49–554 
kr./lejemålsenhed. 

Den samlede revisionsomkostning for organisationer, der 
administreres af forretningsførerselskaber, udgør således 
(16 kr. + 88 kr.) 104 kr., hvilket er på samme niveau som de 
store organisationer, når der tages hensyn til de forhold, der 
er nævnt i note 7, mens omkostningen er ca. 8% lavere end i 
de små organisationer. 

For 3 af de 4 forretningsførerselskaber er revisionshonoraret 
beløbsmæssigt af samme størrelse, mens revisionshonora-
ret i det fjerde selskab udgør blot 35% af gennemsnittet for 
de øvrige forretningsførerselskaber. Det samlede revisions-
honorar for det anførte selskab og dets administrerede 
boligorganisationer er imidlertid på niveau med de øvrige 
forretningsførerselskaber. 

“Forskel“ i procent er udtryk for den 
procentvise forskel mellem dyreste 
og billigste administration.

*7  Den dyreste administration har i 2001 
konteret omkostninger vedrørende 
regnskabsmæssig assistance på konto for 
revision, ligesom der er udgiftsført beløb 
vedrørende tidligere år, hvorfor årets 

omkostning uden disse forhold ville have 
udgjort 123 kr. pr. lejemålsenhed, og gen-
nemsnittet for gruppen ville blive reduceret 
fra 131 kr. til 120 kr. pr. lejemålsenhed.

Tabel 2.2.4.8.2 Revisionsomkostninger pr. lejemål

Revisionsomkostninger 
pr. lejemål

Dyreste Billigste Gennemsnit Forskel

2001 kr. kr. kr. %

Små boligorganisationer 153 96 127 59

Store boligorganisationer 201 *7 83 131 142

Forretningsførerselskaber 25 10 16 150
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2.2.4.9 Lovmæssige gebyrer 
og særlige ydelser 

På denne konto medtages gebyrer, som kan opkræves med 
hjemmel i lov og omfatter gebyr ved restancer, venteliste-, 
antenneregnskabs-, råderets- og fraflytningsgebyrer, an-
nonceindtægter fra beboerblade og salg af publikationer, 
kursusvirksomhed, udlejningsindtægter fra kontorlokaler, 
tilskud modtaget til sociale projekter til afholdelse af arki-
tektkonkurrencer mv.

De opkrævede gebyrer sammensætter sig af de i tabel 
2.2.4.9.2 oplistede hovedposter.

3 ud af de 15 boligorganisationer har valgt ikke at opkræve 
fraflytningsgebyrer.  

Forretningsførerorganisationerne har forholdsmæssigt flere 
særlige indtægter, hvilket bl.a. skyldes, at de udbyder kurser 
og servicer såsom edb-ydelser og ELO-ordning, hvilket de 
øvrige organisationer ikke tilbyder. Disse særlige indtægter 
udgør i gennemsnit for forretningsførerorganisationerne 
119 kr./lejemålsenhed. 

1 af de 4 forretningsførerorganisationer videregiver indmel-
delsesgebyrer, ventelistegebyrer og antenneregnskabsge-
byr som indtægter i de administrerende boligorganisatio-
ner, mens de øvrige forretningsførerorganisationer alene 
medtager disse poster i regnskabet for forretningsføreror-
ganisationen. Det videresendte beløb udgør 167 kr./leje-
målsenhed.

Modtaget tilskud til beboerråd-
givere er modregnet på kontoen, 

hvor den tilhørende omkostning er 
konteret (konto 516,) mens lejeind-

tægter fra kontorlejemål er modreg-
net i kontorlokaleomkostninger. 

Tabel 2.2.4.9.1 Lovmæssige gebyrer

2001
Små (< 2.500) 

boligorganisationer
Store (> 2.500) 

boligorganisationer
Forretningsfører- 

selskaber

Konto Pr. lejemålsenhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

602 Lovmæssige gebyrer 141 5 176 6 349 12

 - 

Indtægter i kroner pr. lejemålsenhed.  

Tabel 2.2.4.9.2 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser

2001
Små (< 2.500) 

boligorganisationer
Store (> 2.500) 

boligorganisationer
Forretningsfører- 

selskaber

Pr. lejemål kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

Venteliste 52 37 63 36 108 31

Restancegebyr 23 16 37 21 49 14

Fraflytningsgebyr 16 11 23 13 35 10

Antenneregnskab 14 10 25 14 38 11

Kursus 8 6 0 0 45 13

Andet 28 20 28 16 74 21

I alt 141 100 176 100 349 100
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2.2.4.10 Byggesagshonorarer 
Byggesagshonorarer skal opkræves af boligorganisationen 
for byggesagsadministration i forbindelse med gennemfø-
relse af nybyggeri, ombygnings-, moderniserings og forbe-
dringsarbejder, herunder opretning af byggeskader, som 
medfører en huslejeforhøjelse8).

Byggesagshonorarerne skal dække de omkostninger, som 
relaterer sig til gennemførelsen af byggesagen, idet disse 
ikke må indgå som et led i fastsættelsen af det almindelige 
administrationsbidrag. Der er ikke i undersøgelsen forelagt 
kalkuler, der understøtter dette. 

Som hovedregel opkræves byggesagshonorarer i den 
undersøgte periode som en procentdel af anlægssummen, 
hvilket implicit indikerer manglende sammenhæng med 
omkostningerne forbundet med aktiviteten. 

Byggesagshonorarer indtægtsføres som hovedregel, når der 
er erhvervet endelig ret til beløbet, men der er organisatio-

ner, som anvender et produktionsprincip, hvor der indtægts-
føres efter forud fastlagte principper. Organisationer, som 
anvender et produktionsprincip, indtægtsfører en andel af 
honoraret, når der foreligger godkendelse af projektet på 
mellem 50 – 70% af det totale honorar, mens det resterende 
beløb enten indtægtsføres kvartalsvist i takt med færdiggø-
relse, og/eller når projektet er endeligt afsluttet. 

Blandt de mindre organisationer er der en noget uensartet 
praksis, idet 1 boligorganisation har valgt ikke at opkræve 
honorar, selvom der var mulighed herfor, mens andre har 
valgt ikke at opkræve honorar for moderniseringsarbejder, 
der finansieres af egne midler.

Boligorganisationerne nævner generelt, at der ikke tjenes 
på byggesagshonorarerne.  

I de mindre organisationer er det primært direktør/ 
forretningsføreren og den regnskabsanvarlige, som 
anvender tid på byggesagerne. Der foretages således 
ikke ansættelse af personer specielt til denne funktion, så 

byggesagerne giver et ekstra bidrag til organisationen, da 
meromkostningerne må formodes at være marginale.  

I forretningsførerselskaberne er der selvstændige afdelinger, 
som forestår byggesagsadministrationen, og det burde 
derfor være mere enkelt at måle, om aktiviteten giver over-
/underskud, men ingen af selskaberne har givet udtryk for, 
at den er overskudsgivende. 

Der kan også inden for den enkelte organisation anvendes 
forskellige principper afhængig af størrelsen af den pågæl-
dende sag (mindre sager medtages først på tidspunktet for 
færdiggørelse), hvorfor det kan være vanskeligt at afgøre, 
hvilken indvirkning de forskellige indregningsmetoder har 
på boligorganisationens økonomi. 

Det er ikke muligt at opgøre effekten af anvendelsen af forskel-
lige indregningsprincipper, idet dette vil kræve en gennemgang 
af hvert enkelt byggesagshonorar for årene 2000–2002 med 
henblik på konstatering af, hvornår arbejdet er udført, og hvor-
når honoraret er indtægtsført. Da der ikke er nogen nævnevær-
dig forskel på størrelsen af de indtægtsførte honorarindtægter 
for årene 1999–2001, har dette forhold ingen større betydning 
for beregning af nettoadministrationsomkostningerne.  

Hvis organisationerne beslutter at ændre indtægtsprincip, 
således at alle honorarer indtægtsføres i takt med, at arbej-
det udføres, da vil byggesagshonorarerne i omlægningsåret 
blive større end normalt9).

Den anførte procentfordeling er i forhold til bruttoadministrationsomkostningerne. 

Tabel 2.2.4.10 Byggesagshonorarer

2001
Små (< 2.500) 

boligorganisationer
Store (> 2.500) 

boligorganisationer
Forretningsfører- 

selskaber

Konto Pr. lejemålsenhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

605 Byggesagshonorar 175 3 320 10 208 7

8)  §29 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Bestemmelsen finder 
tilsvarende anvendelse i almene forretningsførerorganisationer.

9)  Årsregnskabsloven beskriver, hvorledes årsregnskabet påvirkes ved en 
ændring af regnskabspraksis. Hvis dette regelsæt anvendes, vil en ændring 
af regnskabspraksis ikke have nogen effekt på størrelsen af byggesagsho-
norarerne i omlægningsåret, idet den akkumulerede effekt af praksisæn-
dringen primo alene skal påvirke egenkapitalen.  

 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING 



SIDE 48 I 158

2.2.4.11 Samlet administrations-
omkostning kontra administrators 
organisation 

Som anført i afsnit 2.2.2 er den umiddelbare administrations-
omkostning størst i boligorganisationer, der administreres 
af et forretningsførerselskab. 

I afsnit 2.2.4 er der en nærmere analyse af de komponenter, 
der indgår i administrationsomkostningen, og der er i dette 
afsnit anført en række forhold, som vanskeliggør en umid-
delbar sammenligning af omkostningen. 

I dette afsnit er der korrigeret for disse særlige forhold, som 
har påvirket tallene for 2001, med henblik på at vurdere, om 
forretningsførerselskaberne reelt har de højeste administra-
tionsomkostninger. 

Nedenstående tabel viser nettoadministrationsomkostning-
erne for 2001 efter korrektion for særlige forhold.  

Som det fremgår af tabel 2.2.4.11.1, er de samlede omkost-
ninger ved administration af et forretningsførerselskab 
størst. Dette er bl.a. et resultat af gennemsnitligt flere 
ansatte, højere løn og større kontorholdsomkostninger, jf. 
analysen i afsnit 2.4. 

For en nærmere redegørelse for de foretagne korrektioner henvises til kommentarerne i afsnit 2.2.4.1 til 2.2.4.10.  

Tabel 2.2.4.11.1 Nettoadministrationsomkostninger korrigeret for særlige forhold

2001 
Pr. lejemål

Små (<2.500) 
boligorganisationer

Store (>2.500) 
boligorganisationer

Forretningsfører- 
 selskaber

kr. kr. kr.

Nettoadministrationsomkostning 
+ Ekstraordinære poster 
+ Omkostninger afholdt af boligorg.

2.652 
47

2.671 
50

2.414 
155 
241

Nettoadministrationsomkostningen efter  
korrektion for ekstraordinære poster og  
omkostninger, der afholdes af boligorgani-
sationer (alene gældende for forretningsfører-
selskaber

2.699 2.721 2.671

Korrektion for anormale omkostninger: 
Mødeomkostninger
Omkostninger til syn af lejligheder
Inspektørassistenter
Omk. til inspektører i afd.
Kontorhold
Kontorlokaleomkostninger
Revision

 
(28) 

 
 
 

(84) 
46

 
11 
30 
34 
 

(60) 
32 

(19)

 
10 
 
 

206 
(11) 
(28)

”Normal” omkostning 2.633 2.749 2.987
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Denne større omkostning skal vurderes i forhold til de 
ekstra services, som forretningsførerselskaberne tilbyder, 
og den større leveringssikkerhed, der måske er i tilfælde af 
personaleafgang/sygdom. 

Ovenstående konklusion ændres ikke, hvis den tilsvarende 
opgørelse udarbejdes på grundlag af regnskaber, der er ind-
berettet til Landsbyggefondens database, jf. 2.2.4.11.2. 

 
De 4 deltagende forretningsførerselskaber har nettoadmi-
nistrationsomkostninger på 2.655 kr. inkl. omkostninger 
afholdt af de administrerede enheder – jf. tabel 2.2.2.1 
(2.414+241 kr.) men ekskl. ekstraordinære poster, hvilket er 
ca. 2% mere end gennemsnittet for samtlige landets forret-
ningsførerselskaber. Hvis der bortses fra det forretningsfører-
selskab, der har de højeste nettoadministrationsomkostnin-
ger, udgør den gennemsnitlige omkostning for de 3 øvrige 
ca. 2.435 kr./lejemål, hvilket er ca. 7% mindre end gennem-
snittet for samtlige landets forretningsførerselskaber. 

De deltagende forretningsførerselskaber kan derfor siges 
at være repræsentative, da forskellen til samtlige selska-
ber er marginal.  

Ovenstående tabel er udarbejdet 
på grundlag af Landsbyggefondens 
database og omfatter ca. 528.000 
lejemålsenheder. 

Beløbet for forretningsførersel-
skaberne er inkl. omkostninger, 
der afholdes i de administrerede 
enheder, men ekskl. eventuelle 

omkostninger, som er registreret 
under ekstraordinære poster i 
regnskabet.  

Tabel 2.2.4.11.2 Nettoadministrationsomkostninger for hele sektoren

2001 
Pr. lejemål

Små (<2.500) 
boligorganisationer

Store (>2.500) 
boligorganisationer

Forretningsfører- 
 selskaber

kr. kr. kr.

Nettoadministrationsomkostninger 2.499 2.578 2.606
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Analyse af små administrationer 
I tabel 2.2.4.11.3 er der foretaget en nedbrydning af gruppen af 
små administrationer med henblik på at undersøge størrelsen 
af helt små administrationers nettoomkostninger. 

Tabellen viser, at administrationer med mindre end 500 leje-
målsenheder har de højeste administrationsomkostninger 
pr. lejemålsenhed, og at nettoadministrationsomkostnin-
gerne gradvist falder med størrelsen af administrationen. 

Tabel 2.2.4.11.3  Udvalgte nøgletal for administrationer med færre end 
2.500 lejemålsenheder

2001 pr. lejemålsenhed 0–250 251–500 501–1.000 1.001–1.500 1.501–2.500

Antal lejemålsenheder 7.836 16.062 38.199 23.555 58.480

kr. kr. kr. kr. kr.

Personaleomk. (konto 511) 1.135 1.634 1.568 1.616 1.503

Forretningsførelse 
(konto 512)

672 272 266 177 280

Revision (konto 521) 406 238 175 135 112

Nettoadministrationsomk. 2.657 2.792 2.556 2.528 2.348

Indeks (gennemsnit = 100) 103 108 99 98 91

Indeks i forhold til admin-
nistrationer større end 
2.500 eneder

103 108 99 98 91

Indeks i forhold til forret-
ningsførerselskaber

113 119 109 108 100

Ovenstående tabel er udarbejdet på grundlag af Landsbyggefondens database og omfatter ca. 144.000 lejemålsenheder.  
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2.3 Opkrævning af 
administrationsbidrag 

Administrationerne kan i henhold til driftsbekendtgørelsen 
vælge to opkrævningsmetoder ved opkrævning af admini-
strationsbidraget i afdelingerne. 

 1. Lige  stort beløb pr. lejemålsenhed i drift (grundydelse)
 2.  Opdeling af administrationsbidraget i et grundbidrag 

(grundydelse) og en række tillægsydelser.  

Grundydelsen kan enten fastsættes som et ens bidrag pr. 
lejemålsenhed eller som en kombination af et fastbeløb pr. 
afdeling og et variabelt  beløb pr. lejemålsenhed.  

Ud over administrationsbidraget kan administrationerne 
foretage særskilt opkrævning for gebyrer, som har hjem-
mel i lov  (jf. afsnit 2.2.4.9) og byggesagshonorarer (jf. afsnit 
2.2.4.10).

2.3.1 Grundydelser

Grundydelser er i Vejledningen (side 224) defineret som den 
administration, der er nødvendig for at drive afdelingerne, 
så lovens krav om forsvarlig forvaltning og beboerdemo-
krati er opfyldt. Grundydelser skal derfor som minimum 
omfatte betaling for de tunge administrationsområder 
såsom udlejning-, fraflytning-, inspektions- og regnskabsad-
ministration. 

Der findes ikke i Vejledningen en definition af, hvilke ydelser 
der skal indgå i administrationsydelsen. I bilag 4 er dette for-
hold nærmere belyst. 

Undersøgelsen har ikke kunnet dokumentere, at der er 
nævneværdige forskelle på den grundlæggende ydelse, der 
leveres fra administratorerne, men der er forskel på mæng-
den af de ydelser, som skal leveres, idet der er forskel på 
størrelsen af afdelinger og antallet af boligorganisationer, 
hvilket har betydning for antallet af regnskaber, DV-planer 
mv., som skal udarbejdes, ligesom bolig- og beboersam-
mensætningen også kan have en væsentligt indflydelse 
på administrationen, idet fraflytningsprocenter kan være 
endog meget forskellige ved familieboliger og ungdomsbo-
liger, ligesom etagebyggeri i visse byer kræver mere tilsyn 
end tæt/lav bebyggelse i andre.  

Det har ikke været muligt at bestemme, hvilken indvirkning 
forskellighederne har for prisen for den enkelte administra-
tion, idet der ikke foreligger tidsregistreringer eller økono-
miske registreringer, som kan belyse forskellene. 

Nedenfor er oplistet eksempler på en række forhold, som 
medfører forskelle i omfanget af administrationsydelsen, og 
som derfor medfører forskelle i organisationens omkostnin-
ger og det opkrævede administrationsbidrag. 

 •  Størrelsen af afdelingerne – har betydning for bl.a. antal 
års- og perioderegnskaber, antal budgetter, antal afde-
lingsmøder, antal DV-planer. 

 •  Antallet af boligorganisationer, der administreres af 
et forretningsførerselskab, har betydning for antallet 
af års- og perioderegnskaber, budgetter, møder med 
repræsentantskab/bestyrelser. 

 •  Geografisk spredning af afdelinger – stor geografisk spred-
ning af afdelingerne medfører ekstra rejsetid og dermed 
mindre effektiv udnyttelse af personaleressourcerne. 

 •  Boligsammensætning – ungdomsboliger og ældre-
boliger har en højere fraflytningsprocent, hvilket har 
betydning for antallet af syn og administrationen i 
forbindelse med istandsættelse af boligen, udarbejdelse 
af afregning til fraflyttet lejer, udarbejdelse af lejekon-
trakter, opkrævning af depositum, korrespondance med 
lejerne, ajourføring af venteliste etc. 

 •  Byggetype og alder – visse typer byggerier er plaget af 
konstruktions problemer, som medfører dårlig økonomi 
for afdelingen og dermed ekstra pres på administra-
tionen i form af møder og udlejningsvanskeligheder, 
ligesom der anvendes ressourcer i form af møder med 
henblik på genopretning af ejendommen og økono-
mien i afdelingen. 

 •  Udlejningsvanskeligheder – i visse bebyggelser er der 
vanskeligheder med udlejning, hvilket belaster admi-
nistrationen, når nye lejere skal findes, og deltagelse 
i møder med henblik på afhjælpning af afdelingens 
situation. 

 •  Beboersammensætning – i visse bebyggelser er der 
behov for en ekstra administrativ indsats på grund af 
konflikter blandt beboerne, ekstra tilsyn af bebyggel-
sen på grund af hærværk, flere møder med afde-
lingsbestyrelser, større fraflytningsprocenter, tab ved 
fraflytning og istandsættelse, som dækkes af boligor-
ganisationen mv. 

 •  Fordeling af omkostninger mellem administration og 
afdeling – som nævnt i afsnit 2.2.4.3 (personaleom-
kostninger) er der ikke en ensartede opfattelse blandt 
administrationerne af, hvornår omkostningen til in-
spektører skal bæres af afdelingen eller skal være en del 
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af administrationsbidraget, ligesom der er betydelige 
forskelle på, hvor mange inspektører (pr. 1.000 lejemål) 
de enkelte organisationer ønsker at have. Forskellene 
kan både skyldes forskelle i det valgte serviceniveau i 
organisationen, men kan også skyldes forskelle i bolig-
sammensætningen. 

 •  Der er ikke en ensartet opfattelse af, hvilke arbejdshand-
linger der skal udføres af inspektøren, og hvilke der skal 
leveres af ejendomsfunktionærerne, hvilket ligeledes 
bevirker, at der opstår forskelle, når der foretages tvær-
gående sammenligninger. 

 •  Forretningsførerselskaber modtager fra boligorganisa-
tionerne dels et administrationsbidrag og dels refusion 
af “udlæg“, som skal bæres af boligorganisationen. 
“Udlæg“ kan omfatte omkostninger i forbindelse med 
revision af boligorganisationens årsregnskab, omkost-
ninger til edb-udstyr, som ønskes af boligorganisationen 
mv. Der er betydelige forskelle mellem forretningsfører-
selskaberne på størrelsen af de udlæg, som viderefaktu-
reres til boligorganisationer. 

 •  Effektivitet – der findes ikke effektivitetsmålinger, som 
kan årsagsforklare forskellene i administrationsbidra-
get, men der er forskelle på omfanget af investeringer 
i ny teknologi til optimering af forretningsprocesserne, 
hvorfor det må formodes, at der er forskelle. Flere af or-
ganisationerne har oplyst, at de har mulighed for at ad-
ministrere flere boliger med de nuværende ressourcer, 
hvilket kunne tages som udtryk for, at der er mulighed 
for ressourcetilpasning af organisationen. 

 •  Beboerdemokrati – omfanget af administrationernes 
deltagelse i beboerdemokratiet ses at være forskellig 

fra administration til administration og dermed det res-
sourceforbrug, der er forbundet hermed. 

2.3.2. Services 
Som nævnt i forrige afsnit kan der ikke konstateres forskelle 
i arten af de ydelser, der leveres som en del af den grund-
læggende administration, men blandt administrationerne 
er der forskel på, hvad der kunne benævnes som service-
ydelser, dvs. ydelser der leveres som en del af administrati-
onsbidraget, uden at der opkræves ekstra herfor. 

Serviceydelserne kan derfor være en medvirkende og 
forklarende årsag til, at der opstår forskelle i størrelsen af 
det administrationsbidrag, som opkræves, idet ikke alle 
administrationer tilbyder de samme “services“, ligesom der 
blandt lejerne er forskellig holdning til, hvilken servicegrad 
der efterspørges fra administrationerne og dermed, hvilken 
service der ønskes leveret. 

Disse merydelser, der principielt alle er en del af den almin-
delige administration, har forskelligt kvalitiativt indhold, 
eksempelvis det simple fotokopierede beboerblad kontra 
beboerbladet i firefarvetryk. 

Det har ikke været muligt at fastslå, hvilken betydning disse 
services har for størrelsen af administrationsbidraget, idet 
administrationerne ikke har nogen registrering af, hvad 
disse koster. Det må antages, at der er en sammenhæng 
mellem mængden af services og administrationsselskabets 
størrelse, idet de større administrationsselskaber har en 
bredere personalesammensætning, jf. afsnit 2.2.4.3.2.  

Undersøgelsen tager udgangspunkt i interviews med an-
satte i administrationerne, og det er ikke undersøgt, hvilken 

vægt beboerne tillægger disse ved beslutningen om valg af 
serviceniveau og dermed deres indflydelse på administrati-
onsbidragets størrelse. 
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2.3.3 Tillægsydelser 
I tabel 2.3.2 er det belyst, i hvilket omfang der opkræves 
betaling for tillægsydelser. Tillægsydelser kan omfatte 
eksempelvis honorarer for udarbejdelse af forbrugsregnska-
ber (vand og varme), tilstandsrapporter, juridisk assistance, 
lejereguleringer ud over 1 om året, møder med afdelinger 
ud over budgetmøde, fotokopiering, konvertering af lån mv. 

 

Det fremgår af tabellen, at der ikke er en ensartet praksis for 
opkrævning af honorar for tillægsydelser. 6 organisationer 
opkræver ikke for tillægsydelser, idet disse anses for en del 
af det normale bidrag. 

Ved fastlæggelse af afregningsprisen for tillægsydelser skeles 
der til, hvad andre tager for de pågældende ydelser – blandt 

andet har en organisation indhentet et kontroltilbud – og 
administrationen har herefter fastsat en afregningspris, som 
er på niveau med ”markedsprisen”. Der tages således ikke 
udgangspunkt i boligorganisationens omkostninger ved 
levering af ydelsen, når prisen fastlægges. 

2.3.4 Differentieret pris 
– til-/fravalg af ydelser 

Der er flere administrationer, som oplyser, at de arbejder 
med oplæg til organisationsbestyrelsen, hvori afdelingerne 
gives mulighed for at til-/fravælge ydelser med den konse-
kvens, at grundadministrationsbidraget kan nedsættes, og 
omkostningerne i større grad bliver belastet de afdelinger, 
som trækker på organisationens ressourcer. 

Tabel 2.3.2 Tillægsydelser

2001
Små (<2.500) 

boligorganisationer
Store (>2.500) 

boligorganisationer
Forretningsfører- 

selskaber

Antal % fordeling Antal % fordeling Antal % fordeling

Opkræves der administrationsbidrag for tillægsydelser?

Ja 2 33% 3 60% 4 100%

Nej 4 67% 2 40% 0 0%

Tillægsydelsers økonomiske vægt i forhold til grundydelserne

Gennemsnit 0,7% 3,0% 4,6%

MIndst 0,0% 0,0% 2,7%

Størst 3,3% 9,7% 9,2%

Pr. lejemålsenhed 13 kr. 47 kr. 94 kr.
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Et forretningsførerselskab oplyser, at beboerne er blevet 
spurgt, om der var ønske om differentieret ydelse/pris, men 
svaret hertil var nej. 

Blandt de deltagende organisationer er der kun 4, som 
anvender muligheden for at opkræve differentieret adminis-
trationsbidrag. 2 af organisationerne opkræver et grundbi-
drag på henholdsvis 5.000 kr. og 20.00010) kr. pr. afdeling 
(2001),alene begrundet i ønsket om at tilskynde mindre 
afdelinger til at foretage sammenlægninger.  

En deltager i undersøgelsen oplyser, at på grundlag af en 
intern undersøgelse medgår ca. 7% af de samlede omkost-
ninger til budget og regnskab. Dette svarer til ca. 18 – 20.000 
kr. pr. regnskab.

2 organisationer giver nedslag i bidraget pr. lejemålsenhed 
i forbindelse med fravalg af en del af standardpakken. Den 
ene af disse organisationer giver også rabat på administra-
tionsbidraget for større boligorganisationer/afdelinger. 

Solidaritetsprincippet – alle betaler det samme uanset træk 
på administrators ressourcer – har og forventes at være 
det fremherskende princip ved fastlæggelse af administra-
tionsbidrag, men som nævnt er der fokus på opdeling af 
administrationsydelsen, og om tillægsydelser i højere grad 
skal honoreres særskilt. 

Da muligheden for at opkræve et grundbidrag pr. afdeling 
ikke anvendes i nævneværdig grad, er det ikke fundet relevant 
at undersøge, om valget af afregningsform (lavt grundadmini- 
strationshonorar og betaling af for mange tillægsydelser 
kontra højere grundadministrationshonorar og få eller ingen 
betaling for tillægsydelser) har betydning for beboerne.  

Enkelte forventer, at der i fremtiden vil ske ændringer i 
omfanget af ydelser, som kan tilbydes afdelingerne, men 
at disse ydelser nok falder uden for den momsfritagne 
administration. Flere påpeger, at de ikke har ønske om 
at tilbyde yderligere periferiske services, da de ønsker at 
fokusere på kernekompetencen, som er administration 
af boliger. 

2.3.5 Minimumsadministration  
I bilag 5 er indsat et eksempel på, hvorledes administra-
tionsydelsen kan opdeles i en række grundlæggende 
ydelser – A –, som skal indgå for at leve op til kravene om 
en forsvarlig administration (minimumsadministration). I 
eksemplet er angivet en række tillægsydelser – B til D –, 
som afdelingerne kan tilvælge efter behov. 

I bilag 5 er der ud for den enkelte ydelse angivet, om 
den anses som en del af grundydelsen eller som en 
tillægsydelse. Tillægsydelserne er vurderet med hensyn 
til kompleksitet, hvor “B“ angiver de mindre komplekse 
tillægsydelser, mens “D“ angiver de mest komplekse 
tillægsydelser. 

Skemaet kan også bruges til at udarbejde et klassifikati-
onssystem for ejendomsadministratorer, idet den enkelte 
administrator kan vurderes ud fra, hvor mange B, C og D 
ydelser der tilbydes. Andre forhold såsom leverancesik-
kerhed og kvalitetssikringssystemer bør også inddrages i et 
sådan klassifikationssystem. 

Det skal anføres, at skemaet er et eksempel på, hvorledes et 
klassifikationssystem kunne opbygges. Andre modeller og 
opdelinger kan naturligvis findes relevante. 

2.3.6 Kvalitet 
Der er ikke beskrevet en almen accepteret metode til 
måling af kvaliteten af den udførte administration, lige-
som boligorganisationerne ikke foretager systematiske 
målinger af forhold, som vurderes at øve indflydelse på 
kvaliteten. Enkelte af de større administrationer og forret-
ningsførerselskaber foretager forskellige ad hoc spørge-
skemaundersøgelser. 

Forhold som leverancesikkerhed, omkostningsniveau, 
professionalisme, indlevelse i afdelingens forhold, rettidig 
omhu, tilfredshed hos beboere og medarbejdere er forhold, 
som er vanskelige at måle, og som er endnu mere vanske-
lige at sammenholde på tværs af organisationerne, men 
som af beboerne anses for kvalitetsparametre. 

Som kvalitetsparameter nævner flere administratorer begre-
ber som nærvær og engagement som væsentlige. 
I 8 af de deltagende organisationer er der inden for de 
seneste år udarbejdet en beboerundersøgelse, hvor bl.a. be-
boernes tilfredshed med administrationen blev undersøgt.  

 Andre oplyser, at der ikke foretages formelle undersøgelser, 
men vurderingen bygger på “omtale i byen“, “antallet af 
sager i beboerklagenævnet“, “reaktioner fra beboermøder“ 
og fra viceværterne, som har deres daglige gang på ejen-
dommene. 

10)  I 2002/03 er beløbet reguleret til 25.000 kr. pr. afdeling. Der har været rejst 
spørgsmål om, hvorvidt et bidrag af denne størrelse er i overensstemmelse 
med driftsbekendtgørelsens §28, stk. 3, som lyder således: “Det faste bidrag 
pr. afdeling må ikke overstige udgifterne til budgettering og regnskabsaf-
læggelse“.
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Den primære kilde ved sammenligning med andre admi-
nistratorer er de regnskabsanalyser, der udarbejdes i de 
forskellige kredse. Disse analyseres og drøftes på møder 
mellem boligorganisationerne og indgår som indikator for 
kvalitetsforskelle mellem de forskellige administrationer. 

En enkelt boligorganisation har oplyst, at kvalitetsdimen-
sion var afgørende ved valg af administrator, mens andre 
mener, at kvalitetsdimension er uden betydning, idet prisen 
er den afgørende faktor.

Kun få af de deltagende organisationer har konkret viden 
om, hvad boligorganisationerne/afdelingerne tillægger størst 
vægt, men 5 organisationer tror, at faglig dygtighed hos 
administrator og indsigt i afdelingens forhold er de faktorer, 
som tillægges størst vægt hos brugerne af administrationen. 

Af andre udsagn kan nævnes “omhu“, “lave omkostninger“, 
“nærhed“ og “ikke for mange omstillinger ved telefoniske 
henvendelser“.  

2.4 Formuestørrelse kontra pris 
Det økonomiske mellemværende mellem boligorganisatio-
nen og dets afdelinger består umiddelbart af 2 forhold: 1) 
administration og 2) kapitalforvaltning. 

Boligorganisationen varetager de administrative opgaver, 
som parterne er blevet enige om. Boligorganisationen mod-
tager et administrationsbidrag herfor.  

Administrationsbidraget skal være kostægte, jf. vejled-
ningen side 223, idet bidragene ved budgetteringen skal 
fastsættes, så de fuldt ud dækker boligorganisationens 

omkostninger til administration, fratrukket indtægter ved 
ekstern driftsadministration, gebyrer og byggesagshonorar. 

Der må ifølge vejledningen ved budgetteringen ikke tages 
hensyn til boligorganisationens eventuelle nettorente-
indtægter eller de tilskud, som boligorganisationen har 
mulighed for at yde. 
I det omfang der er fællesforvaltning af opsparede likvide 
midler i boligorganisationen og afdelingerne, sker der en 
fordeling af modtagne renter mellem parterne. 
Boligorganisationen skal for indlån fra afdelingerne som mi-
nimum give en rente svarende til Nationalbankens diskonto 
- 2%. For udlån til afdelinger må boligorganisationen højst 
forrente med Nationalbankens diskonto + 1%. 

Bestyrelsen i boligorganisationen kan beslutte, at renteind-
tægterne i boligorganisationen overføres til afdelingerne 
helt eller delvist, jf. vejledningen side 221. 

Der er som udgangspunkt ingen sammenhæng mellem 
administrationsbidraget og afkast af fællesforvaltningen, 
men regnskabsmæssigt indgår de i administrators regnskab 
og er en integreret del af det realiserede resultat. 

I nærværende afsnit belyses det, hvorvidt administrationsbi-
draget anvendes som et konkurrenceparameter, og om 
boligorganisationens renteafkast indgår som led heri.
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Som grundlag herfor er der taget udgangspunkt i årsregn-
skaberne for 2001, hvis resultater er vist i nedenstående 
tabel 2.4. Beregninger er foretaget pr. lejemålsenhed. 

Som det fremgår, giver det opkrævede administrations-
bidrag i ingen af de 3 grupper dækning for de afholdte 
administrationsomkostninger. Administrators indtjening 
fremkommer i alle grupper ved, at de ufordelte renteind-
tægter (rentemarginalen) dækker underskuddet fra admini-
strationen. 

I de små boligorganisationer er forrentningen af egenkapi-
talen mindre end det afkast, der er opnået på værdipapirbe-
holdningen, mens de store boligorganisationer og forret-
ningsførerselskaberne har forrentet egenkapitalen med en 
rentesats, der overstiger det opnåede afkast af værdipapir-
beholdningen. 

Det skal nævnes, at der på budgettidspunktet var balance 
mellem administrationsindtægter og omkostninger i 10 af 
de deltagende organisationer. 

Inden for de 3 grupper er der væsentlige forskelle på under-
skuddet fra administration og størrelsen af den ikke fordelte 
rente. Disse forhold er nærmere belyst i de efterfølgende afsnit. 

Tabel 2.4 Økonomisk oversigt for 2001 – opgjort pr. lejemålsenhed  

2001 Små (<2.500) 
boligorganisationer

Store (>2.500) 
boligorganisationer

Forretningsfører- 
 selskaber

kr. kr. kr.

Administrationsbidrag 2,530 2.492 2.385

Nettodriftsadministrationsomkostninger (2.652) (2.671) (2.414)

Ekstraordinære poster, netto (47) (50) (155)

Underskud fra administration (169) (229) (184)

(Underskud i procent af administrationsbidrag) (6,7%) (9,2%) (7,7%)

Renteintægter, netto 442 971 721

Tilskud til afdelinger (227) (378) (323)

Ekstrarente til boligorganisation 215 593 398

Øvrige indtægter/omkostninger 49 21 (4)

Nettoresultat af øvrige aktiviteter 268 614 394

Resultat 95 385 210

Afkast af boligorganisationens egne rentebærende 
nettoaktiver

135 461 261

Forrentning af egenkapitalen ekskl. dispositionsfonden 4,0% 7,9% 6,7%

Gennemsnitlig forrentning af rentebærende aktiver 6,5% 5,7% 6,3%
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Note: (1) Parantes om beløbet angiver omkostning eller underskud. 
(2) Renteindtægter, netto er i tabellen udtryk for den renteindkomst, 
som boligorganisationen har oppebåret efter fradrag af forrentning af 
afdelingernes tilgodehavender i boligorganisationen. 

(3) Forrentning af boligorganisationens rentebærende nettoaktiver er 
beregnet med udgangspunkt i den forrentningsprocent, organisationen 
har opnået i 2001 af de administrerede midler (værdipapirer og likvide 
beholdninger). 
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2.4.1 Administrationsbidrag 

Af de deltagende boligorganisationer havde 10 i regnskabs-
året 2001 opkrævet et bidrag, der ikke dækkede de samlede 
nettoadministrationsomkostninger, og 5 havde overskud. 

Tabellen viser, at 3 boligorganisationer har haft underskud 
i alle årene, mens 2 har haft overskud i hele perioden. De 
øvrige boligorganisationer har overvejende haft underskud. 
 Sammenfattende er der for de 15 deltagende boligorga-
nisationer for 5-års perioden 1997–2001, svarende til 75 

regnskabsår, i 46 af regnskabsårene opkrævet et admini-
strationsbidrag, der er mindre end omkostninger, og i 29 
regnskabsår opkrævet et større administrationsbidrag.  

I 2001 varierer underskuddet fra 33 kr. til 782 kr. pr. lejemåls-
enhed og overskuddet fra 17 kr. til 308 kr. pr. lejemålsenhed.
 
Over-/underskud fra administrationen i et givent år ses ikke 
at påvirke budgetterne for efterfølgende år.  

10 organisationer har realiseret et underskud fra driften, 
hvilket kun 5 organisationer havde forventet på budgettids-
punktet, og der kan derfor spores en tendens til at under-
vurdere de faktiske omkostninger. 

Ved sammenholdelse af budgetterne og de faktiske resulta-
ter kan det konstateres, at der i enkelte tilfælde sker en for-
kert budgetlægning med den konsekvens, at det faktiske 
resultatet bliver et over- eller underskud. 

Der er således organisationer, der i budgettet ikke medta-
ger indtægter fra byggesagshonorarer, selvom det er en 
årlig tilbagevendende indtægt i organisationens regnska-
ber, mens andre undlader at budgettere omkostninger til 
eksempelvis afholdelse af jubilæum, overarbejde, kurser til 
afdelingsbestyrelser mv. 
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TABEL 2.4.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG   

 (3) (4) (4) (2) (1) (1)
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2.4.2 Tilskud til afdelingerne
I regnskabsåret 2001 har 11 boligorganisationer givet 
tilskud til afdelingerne, mens 4 har valgt ikke at yde tilskud. 
For perioden 1997–2001 er mønsteret det samme, idet 11 
har givet tilskud i hvert af årene, og det er de samme, som 
også har givet i 2001. Tre boligorganisationer har givet 
tilskud i 3 af årene. En boligorganisation giver ikke tilskud.
 
For regnskabsåret 2001 varierer tilskuddet mellem 56 kr. 
og 832 kr. pr. lejemålsenhed. Af boligorganisationernes 
besvarelse fremgår det, at tilskuddet primært gives pr. 
lejemålsenhed. 

Nogle af de deltagende organisationer oplyser, at de over 
for afdelingerne garanterer såvel tilskud som renteafkast, så-
ledes at afdelingerne i deres budgetter kan indregne disse 
med sikkerhed for, at der ikke kommer afvigelser.
 
Tilskud gives både som “trangsbestemte“ tilskud, dvs. til 
afdelinger med økonomiske vanskeligheder af forskellig 
art, og som generelt tilskud, dvs. at alle afdelinger får det 
samme pr. lejemålsenhed. For sidstnævnte er der i realiteten 
tale om, at der gives en rabat på administrationsbidraget.
 

�

�

�

�

�

��

��

��������������� ������������� ����������������

A
n

ta
l

 11 1 3 

TABEL 2.4.2 TILSKUD TIL AFDELINGERNE  
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Der er ligeledes organisationer, som vælger at give en 
højere rente end den lovbestemte mindsterente. Dette har 
som resultat, at disse organisationers mulighed for at yde 
generelle tilskud reduceres. Tre af de 4 organisationer, som 
ikke har givet tilskud i 2001, har givet en forhøjet rente på 
afdelingernes midler. 

Ved fastlæggelse af størrelsen af det tilskud, som ydes fra 
boligorganisationen, tages der hensyn til det underskud, der 
eventuelt måtte være for administrationen, ligesom der tages 
hensyn til øvrige indtægter og omkostninger, som indgår ved 
opgørelsen af nettoadministrationsomkostningen.   

Boligorganisationens resultat bliver derfor positivt, selvom 
der er underskud fra administrationen af boliger. 

Det er den helt overvejende holdning hos boligorganisatio-
nerne, at formuen og dermed afkastet af denne ikke indgår 
ved fastlæggelsen af administrationsbidraget, hvilket 
ikke helt bekræftes af budgetterne, idet 5 organisationer 
budgetterer med underskud fra administrationen. En bolig-
organisation og et forretningsførerselskab svarer ja til, at 
formuen har betydning, idet der fokuseres på den samlede 
afregning.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er boligorganisationernes 
opfattelse, at andre boligorganisationer anvender rente-
marginalen ved fastlæggelse af administrationsbidraget, 
svarer halvdelen af boligorganisationerne, at de ikke ved, 
hvorvidt dette finder sted. Fire boligorganisationer svarer ja 
og 2 nej på spørgsmålet. 

Boligorganisationerne er endvidere blevet spurgt, om de 
har kendskab til andre metoder, som kan medvirke til  

nedsættelse af administrationsbidraget. To boligorgani-
sationer svarer, at de ikke har kendskab til andre metoder. 
De metoder, som de øvrige boligorganisationer nævner, 
vedrører primært placering af omkostninger i afdelingen i 
stedet for i boligorganisationen. 

2.4.3 Renter 
Fællesforvaltningen indebærer, at likvide midler og afkastet 
heraf samles i boligorganisationerne11). Afdelingernes inde-
stående forrentes herefter med udgangspunkt i de bestem-
melser, der er beskrevet ovenfor. 

De forrentningsprincipper, som boligorganisationerne 
anvender, medfører som hovedregel, at en del af afkastet 
forbliver i boligorganisationen, idet den opnående forrent-
ning af beholdningerne er større end den rente, som afde-
lingerne modtager for deres udlån til boligorganisationen.
   
For at belyse i hvilket omfang tilskuddet kompenserer 
herfor, er der i tabel 2.4.4. vist sammenhængen mellem 
rentemarginal og tilskud. 

Rentemarginalen er i beregningen defineret som det sam-
lede afkast af de likvide midler - værdipapirbeholdning og 
indestående i bank - med fradrag af den del, der tilkommer 
boligorganisationen beregnet på grundlag af dennes egne 
likvider og med fradrag af det afkast, som afdelingerne al-
lerede har modtaget.  

Rentemarginalen er derfor udtryk for den merrente, som 
afdelingerene skal have, for at boligorganisationeren og 
afdelingeren har fået samme forrentning af deres respektive 
livide beholdninger inkl. værdipapirer12).  

I 13 boligorganisationer foreligger der en positiv rentemar-
ginal, hvilket betyder, at administrator har opnået en fortje-
neste ved fællesforvaltningen, og i 2 boligorganisationer er 
der udbetalt mere i rente til afdelingerne, dvs. underskud 
for administrator. 

Rentemarginalen varierer mellem 200 kr. og 875 kr. pr. leje-
målsenhed i regnskabsåret 2001. 

11)  Der gælder særlige regler for én enkelt af de deltagende organisationer, 
idet denne organisation er organiseret som et alment andelsselskab. I 
modsætning til de øvrige boligorganisationer skal hele afkastet af mid-
lerne i denne organisations fællesforvaltning fordeles. Fordelingen af det 
afkast, der overstiger minimumsforrentningen, kan ske efter andre kriterier 
end størrelsen af indeståendet. 

12)  Fordelingen af afkastet mellem boligorganisationen og afdelingerne er 
foretaget som forholdet mellem afdelingernes samlede nettoindestå-
ende i boligorganisationen i forhold til de samlede likvide beholdninger. 
Beholdningerne er beregnet som gennemsnit af primo og ultimo, og 
renterne omfatter afkast på beholdningerne, herunder kurstab/-gevinst 
på oblikationer. 
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2.4.4. Relation tilskud  
– rentemarginal 

Som anført har boligorganisationerne mulighed for at give 
tilskud til afdelingerne for at kompensere for den “lave“ for-
rentning af afdelingernes midler. 

Sættes tilskud i relation til rentemarginalen, ses det af 
diagrammet, at der ikke er en entydig relation mellem 
rentemarginalen og tilskuddet. Dog udbetaler halvdelen af 
boligorganisationerne mindre i tilskud end rentemargina-
len, 2 udbetaler ikke tilskud, 3 udbetaler mere, mens for 2 
boligorganisationer er der stort set balance. 

Af de 8 boligorganisationer, der giver tilskud til afdelin-
gerne, der er mindre end rentemarginalen, udgør tilskuddet 
for 6 af boligorganisationerne mellem 50-83% af rentemar-
ginalen for 2001. 1 boligorganisation giver tilskud svarende 
til 7% af rentemarginalen.
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2.5 Sammenfatning  
Som anført har 11 boligorganisationer i 5-års perioden haft 
underskud på administrationsydelsen i stort set alle årene, 
men de har overskud, når renter og tilskud medtages. 

Dette har kun været muligt, fordi der er tilgået boligorgani-
sationerne, dels deres eget renteafkast, dels nettorentemar-
ginal fra afdelingernes midler, som har gjort det muligt at 
absorbere underskuddet på administrationsydelsen.  

Hvorvidt renteafkastet anvendes som et konkurrencepara-
meter, og om boligorganisationens afkast indgår som led 
heri, kan ikke besvares bekræftende, men størrelsen af 
administrationsbidraget kan ikke fastlægges, som det er 
tilfældet, medmindre boligorganisationen samtidig kan op-
pebære andre indtægter eller vil tære på egenkapitalen. 

2.6 Benchmarking  
Som led i indførelsen af obligatorisk forvaltningsrevision i de 
almene boligorganisationer fra og med det regnskabsår der 
påbegyndes den 1. oktober 1999 eller senere ønskes der, 
med fokus på boligorganisationernes virksomhed, en fort-
sat udvikling af omkostningsbevidstheden og effektiviteten 
i sektoren. Landsbyggefonden har i 1999 udgivet en vej-
ledning om forvaltningsrevision, som indeholder en række 
anbefalinger om, hvorledes dette kan implementeres. 

Finansministeriet har i marts 2000 udgivet en rapport 
med titlen “Benchmarking i den offentlige sektor – nogle 
metoder og erfaringer“. Rapporten giver en grundig 
beskrivelse af benchmarking som redskab og begreb samt 
en god indføring i resultatbenchmarking og procesbench-
marking. Nærværende rapport har ikke til formål nærmere 

at redegøre for benchmarking som metode, hvorfor vi hen-
viser til rapporten for en nærmere uddybning af dette emne. 
(Rapporten kan hentes på Finansministeriets hjemmeside).

Som led i forvaltningsrevisionen skal der opstilles målsæt-
ninger for organisationens administration, der kan danne 
grundlag for en efterfølgende evaluering af målopfyldelsen.
  
Med udgangspunkt i de fastlagte målsætninger og de be-
skrevne forretningsgange skal der foretages en vurdering af, 
hvorvidt de enkelte dispositioner (transaktioner ) har været 
i overensstemmelse med almindelige normer for, hvad der 
skønnes at være en rimelig, hensigtsmæssig og sparsomme-
lig administration (sparsommelighedsaspektet).

I forbindelse med vurdering af produktiviteten skal der i bo-
ligorganisationerne fastsættes nogle entydige nøgletal, som 
beskriver produktiviteten, eksempelvis administrationsom-
kostninger pr. fraflytning, nettoadministrationsomkostnin-
ger pr. lejemålsenhed, antal ansatte pr. lejemålsenhed mv.  

Forvaltningsrevisionen forudsætter endvidere, at der foreta-
ges effektivitetsmålinger og evaluering af, om den opnåede 
målopfyldelse er tilfredsstillende. 

Med henblik på opfyldelsen af ovennævnte er nedenfor an-
givet enkelte metoder til brug ved sammenligning mellem 
de forskellige administratorer. 
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2.6.1 Produktivitet 

Som det fremgår af tabel 2.6.1 bør der ved sammenligning 
mellem organisationer tages hensyn til lejemål, som admi-
nistrationen forestår for andre boligorganisationer og kom-
muner, idet dette forhold kan have en afgørende indflydelse 
på nøgletallet. 

Som anført i tabel 2.2.4.3.3 bør der ved sammeligning tages 
hensyn til eventuel “tomgang“ i administrationen, hvorledes 
omkostningen til inspektør er fordelt mellem administratio-
nen og afdeling samt afdelingsstørrelse, hvis dette er aty-
pisk i forhold til de organisationer, der sammenlignes med.   

Disse forhold er mere uddybende beskrevet i afsnit 2.2.4.3 
“Personale“, hvortil der henvises. 

Nettoadministrationsomkostningen viser bl.a. organisa-
tionens evne til at optimere omkostningerne pr. admini-
strerede enhed og evnen til at skabe alternativ indtjening, 
som danner grundlag for det administrationsbidrag, som 
boligorganisationen – som udgangspunkt – skal opkræve 
hos afdelingerne. 

For at opnå sammenlignelighed med andre boligorganisa-
tioner er det nødvendigt at korrigere for en række poster, 
jf. blandt andet tabel 2.2.1.1 (ekstraordinære poster), tabel 
2.2.13 (anvendelse af arbejdskapitalen) og 2.2.2.1 (ekstraor-
dinære poster og udgifter af boligorganisationer tilknyttet 
forretningsførerselskaber). 

2.6.2 Effektivitet 
Herved forstås, i hvilket omfang boligorganisationen har 
nået de mål, som er fastsat af ledelsen. 

Det kan f.eks. være:
 
 • Hurtighed med genudlejning
  • Klagebehandling 
 • Opfølgning på beboerundersøgelser 

På det finansielle område kan det f.eks. være: 

 •  Måling af størrelsen af afkast på værdipapirer og øvrig 
likviditet. 

Afkastet kan f.eks. benchmarkes op mod afkast i investe-
ringsforeninger eller mod afkasttal beregnet af de større 
pengeinstitutter på grundlag af den valgte risikoprofil. 
Det er i øvrigt på grundlag af denne undersøgelse ikke 
muligt at give anvisning på, hvorledes effektivitet kan 
benchmarkes.  

Tabel 2.6.1 Nøgletal til belysning af produktivitet

Små (<2.500) 
boligorganisationer

Store (>2.500) 
boligorganisationer

Forretningsfører- 
 selskaber

Antal lejemål pr. ansat 197 156 204

Antal lejemål pr. ansat efter der er taget  
hensyn til administrationen af andre lejemål

210 186 213

Antal ansatte pr. 1.000 lejemål 5,1 6,4 4,9

Antal ansatte pr. 1.000 lejemål efter der  
er taget hensyn til administrationen af 
andre lejemål

4,76 5,37 4,69

Nettoadministrationsomkostning pr. 
lejemålsenhed

2.699 2.721 2.810

YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING



SIDE 63 I 158

2.6.3 Sparsommelighed 

I afsnit 2.2.3 findes der en analyse af omkostningssammen-
sætningen i de deltagende boligorganisationer og forret-
ningsførerselskaber. Da der kun deltager 15 administrationer i 
undersøgelsen, er det valgt at inddele disse i 3 hovedgrupper, 
men for at forbedre sammenligningen vil det være hensigts-
mæssigt at nedbryde gruppen af administrationer, som admi-
nistrerer færre end 2.500 lejemålsenheder, i mindre enheder, 
idet der kan være forskelle i omkostningssammensætningen 
for organisationer, som administrerer 250 boliger i modsæt-
ning til organisationer, som administrerer 2.400 boliger. 

Boligorganisationen kan anvende disse normtal i forbindelse 
med fastlægge af mål for boligorganisationens eget omkost-
ningsniveau, ligesom boligorganisationen kan vælge at årsags-
forklare, hvis der er markante afvigelser i forhold til normtallet. 

Normtallet bør udarbejdes på grundlag af Landbyggefon-
dens regnskabsdatabase, som indeholder regnskaberne for 
samtlige boligorganisationer, og det ville derfor være hen-
sigtsmæssigt, hvis organisationerne kunne udskrive tallene 
for et givent strata direkte fra databasen. 

Ved at foretage denne overordnede sammenligning får orga-
nisationen indirekte mulighed for at vurdere, om der burde 
være basis for yderligere besparelser, eksempelvis ved at 
fokusere på områder, hvor enhedsomkostningen er markant 
højere end hos tilsvarende organisationer, hvilket kan skyldes 
ikke udnyttede rabatmuligheder og manglende indhentning 
af alternative tilbud ved køb af varer/tjenesteydelser.  

Nedenfor er anført eksempler på korrektioner, som skal 
foretages til egne regnskabsdata med henblik at forbedre 
muligheden for at sammenligne administrationerne.  

Tabel 2.6.3 Omkostningssammensætniing i administrationerne

2001
Små (<2.500)  

boligorganisationer
Store (>2.500)  

boligorganisationer
Forretningsførerselskaber

Konto Pr. lejemålsemhed kr. % fordeling kr. % fordeling kr. % fordeling

501 Bestyrelse 40 1 34 1 17 1

502 Mødeomkostninger 134 5 123 4 49 1

511 Personale 1.709 60 1.824 58 1.912 64

513 Kontorhold 474 16 526 17 601 20

514 Lokale- 
omkostninger

219 8 263 8 253 9

515 Afskrivninger 159 5 166 5 89 3

516 Særlige aktiviteter 6 0 100 3 34 1

521 Revision 127 4 131 4 16 1

Brutto administrations- 
omkostninger

2.868 100 3.167 100 2.971 100

602 Lovmæssige  
gebyrer

(141) (5) (176) (6) (349) (12)

605 Byggesagshonorarer (75) (3) (320) (10) (208) (7)

Netto administrations- 
omkostninger

2.652 92 2.671 84 2.414 81

Kopi af tabel 2.2.3.1 Omkostningssammensætning i administrationerne  
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Konto 501 Bestyrelse 
 •  Normalt ingen behov for korrektioner, medmindre 

beløbet er påvirket af større beløb i forbindelse med 
nybyggeri. 

Konto 502 Mødeomkostninger 
 •  Hvis kursusomkostninger til afdelings- og organisations-

bestyrelse er medtaget under kontorholdsomkostnin-
ger, bør beløbene flyttes til mødeomkostninger. 

 •  Hvis posten er påvirket af omkostninger i  forbindelse 
med studietur, og studieture ikke afholdes hvert år, bør 
det overvejes at korrigere for dette forhold, således at 
omkostningen afspejler et “normalt“ års omkostning. 

 ·   Hvis der har været ekstraordinære repræsentantskabs-
eller organisationsbestyrelsesmøder, kan denne om-
kostning oplyses. 

Konto 511 Personale 
 •  Hvis personalekurser er placeret på denne konto, da bør 

beløbet overføres til konto 513. 

 •  Hvis organisationen har “tomgang“, bør der korrigeres 
for dette forhold ved vurdering af personaleforbruget. 

 •  Hvis organisationen foretager administration af andre 
boligorganisationer, bør indtægter herfra modregnes i 
personaleomkostningen. 

 •  Hvis organisationer har væsentlig anden indtægtsska-
bende virksomhed (f.eks. kursusgebyrer), bør der tages 
hensyn hertil ved vurdering af personaleforbruget. 

 •  Hvis personaleomkostningen er påvirket af  

ekstraordinære forhold, så som fratrædelsesgodtgørel-
ser, erstatninger mv., skal der tages hensyn hertil. 

 •  Hvis den gennemsnitlige afdelingsstørrelse er atypisk, 
skal der korrigeres herfor. 

 •  Kontering af inspektørfunktionen og fordelingen af  
arbejdsopgaver mellem afdeling og organisation skal 
ligeledes vurderes. 

Konto 513 Kontorhold  
 •  Større edb-anskaffelser eller aktiver med en brugspe-

riode på mere end 1 år bør aktiveres og afskrives over 
brugsperioden. 

 •  Det bør vurderes, om der har været særlige forhold, 
som har påvirket størrelsen af omkostningerne, f.eks. 
implementering af nye edb-systemer eller opdatering 
af samme.  

Konto 514 Lokaleomkostninger 
 • Indtægter fra udlejning af lokaler modregnes. 

 •  Konsekvensen af ekstraordinære vedligeholdelses- eller 
flytteomkostninger bør beskrives. 

Konto 515 Afskrivninger 
 •  Anskaffelser med en levetid på mere end 1 år bør ikke 

straks afskrives, men omkostningen bør fordeles syste-
matisk over aktivets brugstid. 

 •  I det omfang der i de foregående år er udgiftsført 
større anskaffelser, bør der tages hensyn hertil ved 
vurdering af posten. 

Konto 516 Særlige aktiviteter 
 •  Hvis der er afholdt omkostninger til eksempelvis 

beboerrådgiver, og der er modtaget tilskud hertil, bør 
beløbene modregnes. 

Konto 521 Revision 
 •  Hvis revisor har ydet assistance, f.eks. i forbindelse med 

regnskabsudarbejdelsen, skal beløbet flyttes til konto 511. 

Konto 602 Lovmæssige gebyrer 
 •  Hvis der er modtaget tilskud til eksempelvis beboerråd-

giver, bør beløbet modregnes i saldoen på konto 516. 

 •  Hvis der modtages indtægter fra udlejning af egne 
lokaler, bør beløbet modregnes på konto 514. 

Konto 605  Byggesagshonorarer 
 •  Hvis der er foretaget ændring af principper for opkræv-

ning eller indtægtsførsel af byggesagshonorarer, skal 
der korrigeres for dette. 
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2.6.4 Best practice  
I forskellige regioner (BL-kredse) i Danmark udarbejdes der 
interne analyser af de deltagende administrationers økono-
miske nøgletal. De økonomiske nøgletal er i visse tilfælde 
nedbrudt på et niveau, som er mere detaljeret end det, der 
fremgår af Landsbyggefondens regnskabsdatabase, idet 
man har haft adgang til oplysninger om størrelsen af de 
enkelte omkostningsarter. 

Disse lokale analyser oplyses at være et vigtigt redskab ved 
benchmarking, idet deltagerne i analyserne bidrager med 
årsagsforklaringer, således at analyseresultatet giver en god 
indsigt i årsagerne til eventuelle forskelle mellem deltagerne. 

I analyserne ses inddraget forhold som: 

 •  Antal lejemål, afdelinger, ansatte og flytninger i regn-
skabsåret 

 • Fordelingen af ansatte pr. funktioner 

 •  Bruttoadministrationsomkostningerne pr. lejemål og 
relative fordeling 

 • Antal lejemål, afdelinger og flytninger pr. ansat 

 •  Bestyrelsesomkostninger pr. lejemål kombineret med 
antal medlemmer i bestyrelsen 

 •  Mødeomkostninger – redegørelse for forskelle i kon-
teringen og i traditioner i den enkelte organisation i 
forbindelse med møder, studieture 

 •  Personale – lønudgift til inspektør og øvrige medarbejdere 

pr. lejemålsenhed  inkl. forklaring på forskelle som følge 
af forskellig arbejdsdeling mellem administration og 
afdeling – primært syn. 

 •  Afskrivning pr. lejemål med oplysning om antal biler og 
øvrige forhold så som straksafskrivning af edb  

 • Revision pr. lejemålsenhed og pr. afdeling 

Det er oplyst, at disse analyser anvendes internt af delta-
gerne ved vurdering af sparsommeligheden og til fastlæg-
gelse af det fremtidige mål for boligorganisationen for 
udvalgte nøgletal.  

Ud over de interne analyser, findes der analyser af regn-
skabstallene for boligafdelinger og boligorganisationer 
udarbejdet af forskellige revisionsfirmaer som led i deres 
servicering af deres kunder i lokalområdet. Disse rapporter 
er primært baseret på regnskabsinformationerne fra de del-
tagende organisationers eksterne regnskab og indeholder 
derfor færre detaljer end den ovennævnte interne analyse.  

De eksterne analyser indeholder ofte ikke forklaringer på 
de forskelle, der kan konstateres mellem de deltagende 
admi-nistrationer, men analysen kan anvendes som 
inspiration for den enkelte deltager ved fastsættelse af 
målepunkter og niveauet for nøgletal i forbindelse med 
forvaltningsrevisionen. 

2.6.5 Benchmarking – opfølgning 
Der findes ikke i dag regler for, hvor meget den enkelte 
organisations nøgletal må afvige i forhold til sektoren som 
helhed, ligesom der derfor heller ikke er pligt til at rappor-
tere eventuelle afvigelser. 

De ovenfor anførte benchmarks tager alle udgangspunkt 
i nøgletal, som kan beregnes entydigt ud fra den forelig-
gende bogføring og andre økonomiske registreringer. De 
økonomiske nøgletal bør dog ikke stå alene, idet nøgletal-
lene i sig selv intet angiver om kvaliteten af den service, 
der bliver leveret af administrationen. Kvalitative nøgletal 
forudsætter, at der anvendes en fælles referenceramme, 
hvilket endnu ikke er udviklet.

 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING
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3.1 Den valgte organisationsform 
Der er for hovedparten af de deltagende organisationer 
tale om boligorganisationer med egne afdelinger. 3 af de 
deltagende organisationer er godkendte forretningsføreror-
ganisationer, og 1 er et godkendt alment andelsselskab.
 
En enkelt af de deltagende organisationer er i 2003 gået 
sammen med en anden boligorganisation og har stiftet 
et boligadministrationsandelsselskab for bl.a. at kunne 
rekruttere og fastholde veluddannede medarbejdere på en 
attraktiv arbejdsplads med udfordrende opgaver. 

Valget af administrator og dermed organisation begrundes 
med følgende forhold: 

 •   Geografisk nærhed, herunder at være tæt på den lokale 
boligpolitiske beslutningsproces 

 • Selvstændighed 

 •  Serviceniveau og mulighed for at betjene beboer- 
demokratiet 

 • Bred faglig viden for servicering af beboerne 

Begrundelse for at vælge et forretningsførerselskab ligger 
– ifølge forretningsførerselskaberne – primært i muligheden 
for “fuld service“, idet disse råder over specialafdelinger, og 
gennem deres størrelse kan være prismæssigt konkurrence-
dygtige i forhold til de ydelser, de leverer. 

Vedrørende sidstnævnte henvises til afsnit 2, hvor der er 
foretaget en nærmere analyse af administrationsomkostnin-
gen og administrationsbidraget.

3.2 Den interne organisering 

Den interne organisering afhænger af størrelsen af adminis-
trationen, idet de små administrationer som følge af det 
fåtallige personale ikke har mulighed for at have særskilte 
afdelinger for de enkelte funktioner eller at være meget 
specialiserede. 

De større boligorganisationer og forretningsførerselska-
berne oplyser, at de anvender en høj grad af specialisering 
med deraf følgende højere effektivitet. For mindre admini-
strationer kan det være vanskeligt at gennemføre specialise-
ring, idet mængden af arbejdsopgaver ikke er tilstrækkelig 
til at gennemføre en egentlig specialisering, eller som det 
formuleres af en boligorganisation – “alle skal kunne alt“.
 

3.  ADMINISTRATIONSOPBYGNING

ADMINISTRATIONSOPBYGNING
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3.2.1 Små organisationer 
/forretningsførerselskaber 
I de små organisationer kan der være tale om deltidsansatte 
personer, idet antallet af boliger og arbejdsopgaver ikke 
giver mulighed for fuldtidsansættelse. 

De små administrationer anvender 4,8 ansatte pr. 1.000 leje-
målsenheder. Fordeling af ansatte på hovedfunktioner kan 
illustreres således:  

Der er ingen nævneværdige forskelle i, hvorledes de enkelte 
organisationer, der indgår i denne gruppe, har tilrettelagt 
den interne håndtering og de ressourcer, der anvendes på 
de enkelte hovedfunktioner. 

Ud over direktør/forretningsføreren, som forestår den over-
ordnede ledelse af personalet og kontakten til bestyrel-
sen, vil de mindre organisationer ofte have tilknyttet en 
inspektør, som forestår tilsyn med ejendommene, ligesom 
denne også har til opgave at forestå den daglige ledelse af 
ejendomsfunktionærerne, som udfører de løbende renhol-
delsesopgaver på ejendommene. 

Endelig vil der være tilknyttet en eller flere kontorassisten-
ter, som forestår den daglige administration omfattende 
telefonpasning, opkrævning af leje, udarbejdelse af flytte-
regnskab, betaling af lønninger og kreditorer, bogføring og 
udarbejdelse af budget og regnskab. 

Beboere Bestyrelse
Repræ-

sentant-
skab

TABEL 3.2.1 EKSEMPEL PÅ ORGANISATIONSDIAGRAM FOR MINDRE BOLIGORGANISATIONER

 ADMINISTRATIONSOPBYGNING

Forret-
ningsfører

Ejen-
domsfunk-

tionærer

Udlejning

Teknik/
Inspektører

Økonomi

Små (> 2.500) boligorganisationer

Antal pr. 1.000 lejemål

Ledelse 0,6

Økonomi 1,5

Udlejning og drift 2,6

Andet 0,1

I alt 4,8
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I modsætning til de større organisationer må de ansatte i de 
små organisationer være generalister, idet de ellers ikke vil 
have en effektiv administration, og der er derfor ikke nogen 
skarp afgrænsning mellem økonomi og udlejning. 

En del af de ansatte er uddannet i branchen som kontorelever. 
Ved rekruttering udefra er der betydelige forskelle i den ud-
dannelses- og erhvervsmæssige baggrund. I de deltagende 
boligorganisationer er der personer, som har en baggrund/
uddannelse som tømrer, advokatsekretær, kontor allround, 
bank og realkredit, jurist eller anden universitetsuddannelse. 

Det er et kendetegn ved de små organisationer, at det an-
satte personale har en relativ lang anciennitet, hvilket – som 
oplyst – skyldes relativt gode og stabile arbejdsforhold og 
en løn, der er lidt over niveauet sammenlignet med ansatte i 
den offentlige administration.

3.2.2 Større organisationer 
/forretningsførerselskaber 
 
I de større organisationer har man de samme funktioner som 
i de små organisationer, men i kraft af størrelsen er det muligt 
at afgrænse den enkeltes arbejdsopgaver mere. Der er færre 
dobbeltfunktioner, og der sker derfor en vis specialisering. 

De større administrationer anvender 5,4 ansatte pr. 1.000 
lejemålsenheder. Fordeling af ansatte på hovedfunktioner 
kan illustreres som i tabel 3.2.2.1.  

Der er ingen nævneværdige forskelle i, hvorledes de enkelte 
større administrationer har tilrettelagt den interne håndte-
ring og de ressourcer, der anvendes på de enkelte hoved-
funktioner. De større organisationer bruger de samme 

ressourcer på økonomi, udlejning og drift, men bruger mere 
på servicefunktioner, som omfatter teknisk service, kantine, 
IT og personale.  

De lidt større organisationer er derfor normalt opdelt i en 
kasse, regnskab, løn og udlejningsgruppe, hvor medarbej-
dere typisk arbejder med et begrænset udsnit af de anførte 
arbejdsopgaver. 

I disse organisationer ses det ofte, at der oprettes et sekre-
tariat, som virker som en servicefunktion for de øvrige 

organisationer, og en driftsafdeling, hvis leder forestår 
koordinering af opgaver i forbindelse med inspektørerne. 

Herudover adskiller de mellemstore organisationer sig ikke 
fra organiseringen i de små organisationer. 

I de store organisationer og i forretningsførerselskaberne 
har man en række yderligere specialfunktioner og stabe. 
Der er således administrationer, som har en byggeadmini-
strationsafdeling, finansafdeling, informationsafdeling, DV-
gruppe, energigruppe, huslejeafdeling og  edb-afdeling.

ADMINISTRATIONSOPBYGNING

Tabel 3.2.2.1 Store (> 2.500) boligorganisationer

Antal pr. 1.000 lejemål

Ledelse 0,3

Økonomi 1,6

Udlejning og drift 2,5

Service 0,9

Andet 0,1

I alt 5,4

Forretningsførerselskabernes 
organisering med lokalekontorer 
og forvaltningsgrupper gør det ikke 

muligt at udarbejde en opdeling 
som vist ovenfor. 
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Flere af de større administrationer har valgt at opdele admi-
nistrationen af boligafdelingerne i mindre enheder, også 
kaldet forvaltningsgrupper, med det formål at skabe en 
bedre kontakt til afdelingerne. 

Endvidere har forretningsførerselskaberne, som administre-
rer boliger i større geografiske områder, etableret lokal-
kontorer. På lokalkontorerne er placeret administrativt og 
teknisk personale, som skal betjene afdelingerne i lokalom-
rådet. Der er forskel på, hvor mange af arbejdsopgaverne 
der kan håndteres af lokalkontoret, ligesom der er forskel 
på, hvor mange lokalkontorer man har valgt at oprette. 

Bestyrelse

Repræ-
sentant-

skab

Forret-
ningsfører

Regnskab

Kasse

Løn

Udlejning

Kantine

IT

Personale

Beboere

Teknik

Ejen-
domsfunk-

tionærer
Inspektører

TABEL 3.2.2.2 EKSEMPEL PÅ ORGANISATIONSOPBYGNING I DE STØRRE BOLIGADMINISTRATIONER

 ADMINISTRATIONSOPBYGNING 

Admini-
stration Sekretariat
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Det selskab, som har færrest lokalkontorer, begrunder dette 
med, at det ikke er økonomisk hensigtsmæssigt, mens an-
dre selskaber begrunder lokalekontorerne med den service, 
der kan ydes over for beboerne/afdelingerne. 

Forretningsførerselskaberne har valgt at placere inspektø-
rer/ejendomsledere i de større afdelinger, hvilket mindsker 
behovet for lokalkontorer, samtidig med at man opnår en 
højere grad af nærhed. 

Lokalkontorerne og de lokalt placerede inspektører/ejen-
domsledere giver en nærhed, som efterspørges hos bruger-
ne, men det giver samtidig udfordringer med hensyn til 
optimal udnyttelse af ressourcerne. 

3.2.3 Rekruttering 
Ved rekruttering af personale anvender boligorganisationen 
de medier, der i dag traditionelt anvendes, dvs. annoncer i 
dagspresse og internettet.  

Ved besættelse af lederstilling oplyser én boligorganisation, 
at i sådanne tilfælde bistår rekrutteringsfirma. Intern rekrut-
tering som primær fremgangsmåde ved stillingsbesættelse 
anvendes kun af få boligorganisationer. 

Det er karakteristisk, at der er tale om langvarige ansættel-
sesforhold, for så vidt angår administrativt personale, hvor-
for rekrutteringen får en mindre fremtrædende betydning. 

Det er boligorganisationernes opfattelse, at der generelt 
ikke er problemer med at tiltrække og fastholde attraktive 
medarbejdere, hvilket skyldes trygheden i ansættelsen, og 
det forhold, at lønnen normalt er attraktiv sammenholdt 
med tilsvarende administrative job. 

Dog anføres det, at inspektørjobbet af de ansatte ofte anses 
for mindre attraktivt, hvorfor det primært er i denne gruppe, 
udskiftning finder sted. 

Boligorganisationerne oplyser, at der ikke ved rekruttering 
af ejendomsfunktionærer inddrages muligheden for at 
anvise bolig.

De ansatte, der bor i en bolig tilknyttet boligorganisationen, 
er primært ejendomsfunktionærer, men som nævnt ikke 
som et led i ansættelsesforholdet.  

3.3 Beboerdemokratiet 13) 

Ifølge vejledningen skal den administrative grundydelse 
omfatte den administration, som er nødvendig for at drive 
afdelingen, så lovens krav om forsvarlig forvaltning og 
beboerdemokratiet er opfyldt. 

Det indgår derfor som et element i undersøgelsen at 
beskrive, i hvilket omfang beboerdemokratiet har ind-
flydelse på størrelsen af administrationsbidraget, og om 
beboerdemokratiet har påvirket valg af administrator 
/administrationsform. 

Generelt har der ikke været tale om at skifte administrator 
ud fra et ønske om at opnå større indflydelse. Blandt del-
tagerne nævnes dog eksempler på, at dette er sket, bl.a. 
ud fra ønsket om nærhed og dermed større indflydelse på 
administrationen.

Det skal bemærkes, at afdelinger af en boligorganisation 
ikke har mulighed for at skifte administration, medmindre 
boligorganisationen tiltræder dette. Det er formentligt også 
årsagen til, at det meget sjældent sker. 

På spørgsmålet om beboerdemokratiet påvirker den 
måde, hvorpå administrationen foretages, gives der en 
række udsagn:

 •  Ikke direkte, men bestræber sig på at løse alle  
henvendelser. 

 •  Påtager sig opgaver, der går ud over de tekniske og 
regnskabsmæssige opgaver. 

 •  Der er tilført sekretariatsressourcer med henblik på  
at tilgodese beboerdemokratiet. 

 •  Ca. 10% af vederlag medgår til dækning af månedlige 
møder med afdelingerne og organisationsbestyrelsen. 

 • Væsentlig større kontakt med afdelingsbestyrelser.
 
 •  Organisationsbestyrelserne har løbende administrative 

forhold af såvel generel som mere principiel karakter på 
dagsordenen.

 
Prisen for varetagelse af opgaver i forbindelse med beboer-
demokratiet vurderes af en administrator til at ligge på ca. 
500 kr. pr. lejemålsenhed. Andre oplyser, at administrations-
ydelsen kan gøres ca. 10% billigere, når der ikke indgår vare-
tagelse af beboerdemokrati i denne (f.eks. ved administra-
tion af kommunalt ejede boliger). 

Det er administrators opfattelse, at der ikke er noget 
entydigt svar på villigheden til at betale for øget indfly-
delse, idet knap halvdelen af deltagerne svarer nej hertil. 
Omvendt forventes det generelt ikke, at beboerne ønsker, 
at der anvendes færre ressourcer på beboerdemokratiet, 
selvom det ville medføre et lavere administrationsbidrag. 

13) Dette afsnit bygger på interview med sekretariatsmedarbejdere.

ADMINISTRATIONSOPBYGNING
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Dette begrundes bl.a. med, at beboerne er tilfredse med de 
nuværende forhold. 

Generelt deltager beboerne ikke i den kontormæssige 
administration, men kan enten efter eget ønske eller 
på grundlag af vedligeholdelsesreglement i større eller 
mindre omfang deltage i pasning af udendørsarealer og 
trappevask mv.  

Selvom beboerne ikke deltager i den kontormæssige 
administration, er det dog fortsat beboerne, som via 
repræsentantskabet og bestyrelsen for boligorganisatio-
nen fastlægger det overordnede regelsæt for den daglige 
administration, og på den måde har beboerne en afgørende 
indflydelse på administrationsforholdene. 

6 af organisationerne svarer, at der ikke er tale om beboerin-
volvering i administrationen.   

Om fordele ved at have egen administration kontra forret-
ningsførerselskab anføres blandt følgende: 

 • Nærhed – det lokale betyder mere end pris. 
 
 •  Lokal forankring – for de lokale politikere har det  

betydning. 

 • Beboerne kender administrationen. 

 •  Kortere reaktionstid fra modtagelse af opgave til  
udførelse. 

 •  Afdelingerne modtager ikke en standardadministra-
tionspakke, men den hjælp de har brug for på det 
aktuelle tidspunkt.

Fra forretningsførerselskaberne opgives som begrundelse 
for at vælge dem som administrator: 

 • Stordriftsfordele 

 • Specialfunktioner 

 •  Lokalkontorer, som nyder godt af den store  
organisations specialfunktioner 

Sammenlægning af afdelinger for at opnå stordrift kan også 
være et spørgsmål om at opnå besparelse på administra-
tionsbidraget. 7 af de deltagende organisationer oplyser, at 
dette er gennemført. I et tilfælde oplyses det, at motivatio-
nen til en sådan sammenlægning var indførelsen af et fast 
administrationsgrundbidrag pr. afdeling. 

Initiativet til sådanne sammenlægninger kommer som ud-
gangspunkt ikke fra beboerne, men fra administrator. 

3.3.1 Delkonklusion på administra-
tionsydelsen og beboerdemokrati 

 •  Beboerdemokratiet påvirker prisen for administrations-
ydelsen med 250 – 500 kr.  

 •  Der gives ikke et entydigt svar på, om øget indflydelse 
må koste mere. 

 •  Der er ikke et ønske om mindre indflydelse, selvom det 
kunne medføre reduktion i administrationsbidraget. 

 •  Beboerdeltagelse i administrationen ligger kun på  
“viceværtniveau“. 

 •  Sammenlægning af afdelinger kan anvendes som et 
middel til at nedsætte administrationsbidrag, men af 
andre årsager er afdelingssammenlægninger vanskelig. 

Det skal afslutningsvist anføres, at beboerdemokratiet gen-
nem de valgte bestyrelser har indflydelse på godkendelse af 
budgettet og dermed på administrationsbidragets størrelse.
 

 ADMINISTRATIONSOPBYGNING 
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3.4 Sammenligning med admini-
stration af privat udlejningsbyggeri  

I Danmark er boligmarkedet organiseret i 2 hovedgrene: 
Beboerne kan eje deres bolig (ejerbolig) eller beboerne 
kan leje deres bolig (lejerbolig). Indenfor lejerboliger findes 
ligeledes 2 hovedformer: Den almene bolig og det private 
udlejningsbyggeri. 

3.4.1 Forskelle mellem almen bolig-
organisation og privat udlejning 

En metode til at belyse administrative forhold i den almene 
boligorganisation er at se på forskelle og ligheder i relation 
til privat udlejningsbyggeri. Boligorganisationerne er derfor 
stillet en række spørgsmål i relation hertil. 

For så vidt angår principielle forskelle, anfører boligor-
ganisationerne følgende karakteristika for den almene 
boligorganisation/afdeling i forhold til privat udlejnings-
byggeri: 

 • Omfattende lovregulering

 • Nonprofit-organisation 

 • Beboerdemokrati

 • Kommunalt tilsyn

 • Kapitalforvaltning 

 • Forvaltningsrevision

 • Råderetsordning

 • Anvisningsret

 • Ventelistesystem 

 • Indberetningspligt til Landsbyggefonden 

 • Drifts- og vedligeholdelsesplanlægning 

 • Fællesskabsfølelse – det sociale ansvar 

Ovenstående er de karakteristika, der er anført af bolig-
organisationerne, hvor beboerdemokrati fremhæves af 
stort set alle boligorganisationer som den mest markante 
forskel i forbindelse med administration af almene boliger 
og privat boligudlejning.

Solidaritet nævnes bl.a. i forbindelse med fastsættelse 
af principperne for fordeling af administrationsomkost-
ningerne, hvor det fortsat er hovedreglen, at de store 
afdelinger medvirker til at holde administrationsbidraget 
nede i de små afdelinger. 

Boligorganisationerne er blevet bedt om at svare på fordele 
og ulemper ved at tilhøre den almene boligorganisation i 
stedet for privat udlejningsbyggeri. 
 
I vidt omfang nævnes de samme punkter som både fordele 
og ulemper. Dog anser en boligorganisation det kommunale 
tilsyn for en ulempe. Endvidere anfører en boligorganisation, 
at der inden for privat udlejning er større mulighed for at 
udvælge lejere og dermed undgå problematiske beboere i 
modsætning til den almene boligsektor, som har et lovbe-
stemt socialt ansvar i forbindelse med udlejning. 

3.4.2  Interviewundersøgelse af  
privat ejendomsadministrator 

Med henblik på at sammenligne den private og den almene 
sektor er der taget kontakt til en af de større professionelle 
ejendomsadministrationsselskaber.  

Dette selskab forestår administrationen af ca. 225 andelsbo-
ligforeninger med i alt ca. 9.000 lejemål, ligesom selskabet 
bl.a. forestår administration af ejerforeninger og af enkelte 
almene boligorganisationer.  

Til varetagelse af denne opgave er ansat 1 leder, 6 regn-
skabsfolk og 12 administrative medarbejdere, hvilket svarer 
til ca. 473 lejemål pr. ansat. 

3.4.3 Personalemæssig baggrund 
Personalets baggrund oplyses at være personer, som fra 
tidligere beskæftigelse har haft berøring med ejendoms-
administration, f.eks. advokatsekretærer og bankfolk. 
Lederen er jurist.

Gennemsnitsalderen i administrationen er ca. 40 år, og de 
har som hovedregel lang anciennitet inden for branchen. 

Der er ikke etableret nogen elevuddannelse, men det blev 
oplyst, at selskabet har haft finansøkonomer (en overbygning 
til højere handelseksamen) i praktik med henblik på, at disse 
kan blive målrettet til ejendomsadministrationsbranchen. 

Det oplyses, at det kan være svært at tiltrække nye medar-
bejdere, bl.a. fordi faget ejendomsadministration savner en 
markant faglig profil. 

ADMINISTRATIONSOPBYGNING
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3.4.4 Administrationsydelsen 
Administrationsydelsen opdeles i følgende elementer, 
som alle indgår i grundydelsen, der tilbydes en andelsbo-
ligforening: 

 • Opkrævning af leje 

 • Rykkerprocedure

 • Eksklusion/ophævelse af lejemål

 • Betaling af regninger 

 • Bogføring

 • Kvartalsrapporter

 • Materiale til årsregnskab (regnskab opstilles af revisor)  

 • Budgetter

 •  Deltagelse i et bestyrelsesmøde pr. år for at forelægge 
regnskab og budgetforslag 

 •  Udarbejde dagsorden til generalforsamling, være dirigent, 
gennemgå regnskab og budget og udarbejde referat 

 •  Rådgivning ved fortolkning af vedtægter samt rådgiv-
ning ved revision af disse 

 •  Rådgive om ansættelse/afskedigelse af ejendomsfunk-
tionærer 

 • Lønadministration

 • Husordensager samt bytte og fremleje 

 •  Generel rådgivning - hvis væsentligt dog som ekstraydelse 

 Som tilvalgsydelser opgives: 

 • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler 

 • Teknisk assistance ved bygning og renovering

 •  Inspektøropgaver som vurderinger og udarbejdelse af 
drifts- og vedligeholdelsesplaner 

 • Fogedsager og retssager 

Det blev dog oplyst, at der i begrænset omfang inden for 
grundydelsen blev givet teknisk rådgivning i forbindelse 
med byggesager. 

3.4.5 Inspektørfunktionen kontra 
ejendomsfunktionærer 

Ved administrationen af de private andelsboliger indgår 
kun i meget begrænset omfang inspektørarbejde ydet af 
personer ansat hos administrator. 

Der er i de enkelte andelsboligforeninger ansat ejendoms-
funktionærer, som varetager alle løbende praktiske opgaver 
omkring den daglige drift af ejendommen.  

3.4.6 Prissætning af grundydelsen 
Grundydelsen14) prissættes individuelt på grundlag af den 
enkelte kundes forventninger til kvalitet. Der findes som 

sådan ikke en prisliste, men det oplyses, at prisen for 
administration efter grundpakken ligger under 2.200 kr. pr. 
lejemålsenhed. 

For private ejendomme (ikke andelsboliger) ligger prisen 
lidt højere, bl.a. på grund af beboerrepræsentation (typisk 
2 møder pr. år) samt, fordi der indgår særydelser som f.eks. 
indberetning til Grundejernes Investeringsfond og oplysning 
om skattemæssige forhold til brug for ejerens selvangivelse. 

Selskabet oplyser ikke en standardpris, idet der i hver enkelt 
sag gives et individuelt tilbud baseret på, hvilke ønsker den 
konkrete kunde måtte have. 

14)  Grundydelsen ved administration af en andelsbolig har ikke det samme 
indhold som den grundydelse, der tilbydes ved administration af en 
almen bolig (afsnit 2.3.1), idet lovgivningen er forskelig for de to typer af 
boliger og deres administration. 
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3.4.7 Sammenligning mellem  
den almene boligadministration  
og den private sektor 

Som det fremgår af ovenstående beskrivelse, er der ikke 
væsentlig forskel på de løbende administrative opgaver, der 
tilbydes af administrator i de to sektorer. 

Den væsentligste forskel ligger i prissætningen af ydelsen. 
I den almene sektor sker dette med udgangspunkt i det 
kostægte princip (i hvert fald på budgetteringstidspunktet) 
og prisen sættes således, at der kun er dækning for omkost-
ningerne. Endvidere sker fastsættelse af prisen i væsentlig 
omfang ud fra et solidaritetsprincip. Dette medfører, at prisen 
pr. lejemålsenhed er den samme uanset afdelingens størrelse 
og inden for forretningsførerselskaber også i vid udstrækning 
uden hensyntagen til boligorganisationens størrelse. 

I den private sektor sker prissætningen på grundlag af en 
individuel vurdering af ydelsespakken og kundens ønske 
om kvalitet og service. Hertil kommer, at prisen i den pri-
vate sektor må formodes også at skulle indeholde et vist 
avanceelement. Disse forhold formodes alt andet lige at 
medføre, at der i den private sektor vil være fokus på ren-
tabilitet, idet en administration forventes at give overskud, 
ligesom urentable administrationsenheder må formodes 
at blive sorteret fra eller konfronteret med prisstigning.

Forvaltning af vedligeholdelsesmidler er også et område, hvor 
der er stor forskel mellem de 2 sektorer. Som det er vist i afsnit 
2.4.3, indgår renteindtægten og muligheden for at give tilskud 
til de administrerede afdelinger som en væsentlig økonomisk 
faktor hos administratorer i den almene sektor. Gennem disse 
tilskud er der mulighed for at fremme solidaritetshensynet.

I den private sektor sker forvaltningen af opsparede vedli-
geholdelsesmidler i den enkelte ejendom/juridiske enhed. 

Renterne indgår derfor ikke direkte ved vurdering af admini-
strationsydelsen, og administrator anvender ikke afkastet fra 
egen formue til nedbringelse af administrationsbidraget.

Endelig skal der ved sammenholdelsen af omkostnings- 
niveauet hos den almene sektor og den private ejendoms-
administrator tages højde for, at den private administrator 
er skattepligtig, og dermed må medregne skatten som en 
omkostningsfaktor.

3.5 Skift af administrator og 
/eller rådgivere  

Boligorganisationerne er blevet spurgt om, hvor ofte 
der sker udskiftning af administrator og/eller rådgiver.  
Vedrørende administrator svarer boligorganisationerne 
samstemmende, at det aldrig eller kun sjældent er sket.

For så vidt angår rådgivere har 2 organisationer svaret, at 
det ofte sker, bl.a. i forbindelse med udbud af opgaver. 

3.6 Administration – i fremtiden 
Undersøgelsen vedrører som udgangspunkt beskrivelse af 
administration, således som den finder sted i dag. Bolig-
organisationerne er imidlertid også blevet spurgt, om der 
efter deres vurdering vil ske ændring i måden, hvorpå 
administrationen finder sted og om årsagen hertil. 

Der er blandt boligorganisationerne stort set enighed 
om, at der vil ske ændringer i fremtiden. Af de deltagende 

boligorganisationer forventer kun 1, at organisationen 
inden for de næste 5–10 år vil være uændret, mens 1 kun 
forventer mindre justeringer som følge af, at organisationen 
blev ændret for 3–4 år siden. 

Blandt 3 af de mindre boligorganisationer er det opfat-
telsen, at der vil finde et samarbejde sted på tværs af 
boligorganisationerne, uden at der sker en sammen-
lægning, dels for at opnå en mere rationel udnyttelse af 
ressourcerne, dels for at være mindre sårbar i relation til 
personalet. 

En boligorganisation peger på, at det kan blive vanskeli-
gere fremover at rekruttere forretningsførere, hvorfor de 
mindre boligorganisationer vil ophøre og blive erstattet af 
større boligorganisationer med lokal repræsentation. 

2 af de små boligorganisationer vurderer, at der ikke vil ske 
ændringer i fremtiden. 
4 af de 5 store boligorganisationer er enige om, at der vil 
ske ændringer, som kan sammenfattes således: 

 •  Større fokus på omkostninger, hvilket vil medføre 
standardisering og lavere service. 

 • Udlicitering af opgaver. 

 •  Større konkurrence mellem boligorganisationerne, 
hvilket anses for ønskeligt (frygter ikke konkurrencen). 

 •  Der vil komme ændringer i administrationen som følge af 
ændret lovgivning og ændrede og nye krav fra beboerne 

 •  Etablering af forvaltningsgrupper med et samlet  
administrationsansvar for et antal afdelinger 

ADMINISTRATIONSOPBYGNING
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 • Mere forretnings- og salgsorienteret organisation

 • Decentral organisation

 • Krav om mere uddannelse 

Det er et fællestræk hos boligorganisationerne, at de 
forventer en større grad af udlicitering. Nogle af de mindre 
boligorganisationer forventer dog ikke, at der vil ske æn-
dringer i arbejdsopgaverne. 

De områder, der forventes udliciteret, er i første række 
udenomsarealer, dvs. pasning af grønne områder og sne-
rydning. Det er typisk sæsonbetonede områder, hvor det 
især for mindre boligorganisationer kan være fordelagtigt 
at udlicitere for dermed at undgå for stor variation i medar-
bejderstaben. Herudover nævnes edb-funktionen som en 
mulighed for at udlicitere. 
Det er således primært staben af ejendomsfunktionærer, 
som reduceres i tilfælde af udlicitering.  

En stor boligorganisation anfører, at medmindre der sker 
ændringer i kravene til beboerdemokrati, vil der ikke ske de 
store ændringer fremover. 

Blandt forretningsførerselskaberne har én svaret, at der kun 
vil ske ændringer i administrationen, såfremt lovgivningen 
ændres. Andre oplyser, at den solidariske opkrævning af ens 
administrationsbidrag må forventes erstattet af et system, 
hvor der i højere grad betales efter forbrug, hvilket stiller 
nye krav til administrationen.  
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Ejendomsadministration er blandt de ydelser, som er undta-
get fra momspligt. Til gengæld er administrator lønsumsaf-
giftspligtig af de aktiviteter, der knytter sig til ejendomsad-
ministrationen. 

Momsfri ejendomsadministration fordrer i praksis, at der 
foreligger en skriftlig aftale mellem udlejer og administrator 
om administration af ejendommen, og at aftalen omfatter 
de mest almindelige administrationsopgaver. I bilag 4 er 
anført de opgaver, som ifølge ToldSkat indgår i ejendoms-
administration. 

For så vidt angår ejendomsinspektører og ejendomsfunk-
tionærer (viceværter) kan de i de tilfælde, hvor de er ansat 
hos administrator, udføre de arbejdsydelser momsfrit, der 
specifikt er omfattet af momsfri ejendomsadministration. 

Disse arbejdsopgaver er indtil videre bl.a.: 

 • Udarbejde varmeregnskaber og fællesregnskaber

 • Udarbejde vedligeholdelsesbudgetter

 •  Sørge for at rengørings-, reparations- og vedligeholdel-
sesarbejder udføres på ejendommen 

 • Sørge for at lejligheder bliver synet

 • Opkræve depositum for lejligheder

 • Opkrævning af leje, restance og fraflytningsgebyrer 

 • Rykning for betaling af leje

 • Varsling af lejeforhøjelser 

Uden for den momsfrie ejendomsadministration falder 
følgende opgaver, som således skal momses, såfremt de 
udføres af personale ansat hos administrator: 

 • Reparationer 

 • Pasning af fællesarealer 

 • Rengøring 

 • Vedligeholdelse af ejendommens maskinpark  

 • Snerydning 

 •  Projekteringsarbejde og anden teknisk assistance ved 
opførelse, ombygning, indretning, reparation og vedli-
geholdelse af fast ejendom 

 • Tilsyn ved til- og fraflytning af lejligheder 

Ejendomsfunktionærer er som omtalt i afsnit 2.2.4.3 oftest 
ansat i afdelingen. I det omfang ejendomsfunktionærer udfører 
ovennævnte opgaver og samtidig er ansat i den pågældende 
afdeling, skal der ikke opkræves moms, hvilket er i overens-
stemmelse med den praksis, som boligorganisationerne følger. 

Momspligten består ikke alene i relation til eksterne parter. I 
visse situationer skal der betales moms af arbejde udført af 
egne ansatte. Det er f.eks. tilfældet, når: 

 •  de ansatte udfører ombygnings- og moderniseringsar-
bejder på en udlejningsejendom,

  •  de ansatte udfører reparations- og vedligeholdelsesar-
bejder på en udlejningsejendom, og den  årlige værdi af 

arbejdet overstiger 75.000 kr. ekskl. moms, og 

 •  der modtages et byggesagshonorarer ved varetagelse 
af byggesager. 

Ovenstående forudsætter, at de samlede momspligtige 
aktiviteter overstiger den beløbsgrænse, der gælder for, 
hvornår den juridiske enhed skal momsregistreres, hvilket 
p.t. er 50.000 kr. 

Nogle af deltagerne i undersøgelsen oplyser, at de ikke er 
bekendt med problemstillingen vedrørende byggesags-
honorarer og derfor ikke afregner moms i relation hertil. 
Ovenstående regler er gældende, når der er tale om juri-
disk selvstændige enheder. 

For så vidt angår forretningsførerselskaberne, er der i 
relation til boligorganisationen tale om 2 juridisk selv-
stændige enheder, hvorfor behandlingen af moms og 
lønsumsafgift følger de hovedretningslinier, der er anført 
ovenfor.

Boligorganisationen omfattende selskabet og afdelinger, 
herunder sideaktivitetsafdelinger, der har status som 
datterorganisationer, er i selskabsretlig henseende én 
juridisk enhed.

Såfremt boligorganisation og tilhørende afdelinger i 
relation til moms og lønsumsafgift anses som én juridisk 
enhed, vil der hverken foreligge moms eller lønsumsafgift, 
idet der ikke er tale om leverancer i momslovens forstand. 
Der skal dog fortsat betales moms for en del af de ansat-
tes arbejde, jf. ovenfor. Udlejning og bortforpagtning er 
undtaget for lønsumsafgiftspligt, og der skal derfor ikke 
betales lønsumsafgift.

4.  MOMS OG LØNSUMSAFGIFT 
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Opfattes boligorganisation og afdelinger som 2 juridiske 
enheder, følger behandlingen de hovedretningslinier, der er 
anført ovenfor, og de har samme status som forretningsfø-
rerselskabet i relation til boligorganisationen. 

Der foreligger ikke afgørelser hverken fra ToldSkat, Lands-
skatteretten eller domstolene, der tager stilling til spørgs-
målet, om selskabet og de tilhørende afdelinger i denne 
relation skal betragtes som én juridisk enhed, eller om der 
er tale om 2 selvstændige enheder.  

Undersøgelsen har vist, at der blandt især de mindre admi-
nistrationer er en vis usikkerhed omkring den momsmæs-
sige behandling af visse ydelser.
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  Deltagende boligorganisationer  
og forretningsførerselskaber 

 1. Nykøbing Falster Boligselskab
 2. Næstved Boligselskab
 3. Odense AndelsBoligforening
 4. Boligforeningen Lolland
 5. Aabyhøj Boligforening (Tilst Boligadministration A.m.b.a.)
 6. Boligforeningen Ungdomsbo Esbjerg
 7. Boligselskabet AKB s.m.b.a.
 8. Åbenrå Amts Boligselskab
 9. Boligkontoret Danmark A.m.b.a.
 10. Forretningsførerorganisationen Lejerbo
 11. FSB København
 12. Dansk Almennyttigt Boligselskab af 1942 S.m.b.a. (DAB)
 13. Boligselskab Viborg
 14. A.B. Vejen Byggeselskab
 15. Boligforeningen P. M. Brønderslev 

 BILAG 1

 BILAG 1  
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Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  1.798,2 1.680,8 1.689,6 1.685,8 1.685,8

Antal lejemål  1.858 1.744 1.748 1.742 1.742

Bruttoetageareal  128.426 120.937 121.785 121.368 119.437

Antal ansatte  10 9 9 9 10

Egne lokaler delvis, lejer hos afdeling

Renteberegningsmetode  dag til dag

Udlån  5,29% 5,02% 3,95% Ikke anført Ikke anført

Henlagte midler  3,29% 2,02% 0,95% Ikke anført Ikke anført

Driftsmidler  3,29% 2,02% 0,95% Ikke anført Ikke anført

Dispositionsfond  3,29% 2,02% 2,00% 3,25% 4,00%

Regnskabsprincip byggesagshonorarer

Bruttoadministrationsudgifter  6.413 6.352 5.779 5.401 5.167
Bruttoadministrationsudgifter  budget 6.106 5.327 5.350 4.623 4.844

Bruttoindtægter  6.052 5.854 5.383 4.660 4.656
Bruttoindtægter  budget 5.600 5.328 5.422 4.626 4.844

Resultat af drift  (360) (498) (396) (740) (512)
Resultat af drift  budget (506) 1 72 3 0

Nettorenteindtægter  1.720 1.000 757 1.288 828
Nettorenteindtægter  budget 1.142 930 940 1.173 492

Nettotilskud af årets drift  0 0 0 0 (153)
Nettotilskud af årets drift budget 0 (100) (100) (200) (250)

Nettorenter minus nettotilskud  1.720 1.000 757 1.288 675
Nettorenter minus budgetteret tilskud  1.142 830 840 973 242

Netto ekstraordinære poster  (105) (25) (12) 1 249
Netto ekstraordinære poster budget 0 0 0 0 0

 2001 2000 1999 1998 1997 

BILAG 2
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 2001 2000 1999 1998 1997 

Årets resultat  1.254 477 349 549 413
Årets budgetterede resultat budget 636 831 912 976 242

Egenkapital:
Boligorganisationsandele
Opskrivningshenlæggelser  211 578 0 327 0
Arbejdskapital  4.423 3.339 2.862 2.514 1.964

Egenkapital i alt  4.634 3.917 2.862 2.841 1.964

Dispositionsfond  3.630 3.894 3.659 3.517 2.909

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo 32,0% 16,6% 12,3% 28,0% 22,9%

Værdipapirer og likvider  41.575 38.266 33.325 33.675 16.796

Mellemregning afdelinger i drift  36.583 30.927 31.001 23.702 15.957

Dispositionsfonden indgår ikke ved beregning  
af egenkapitalens forrentning, da den forlods 
tilskrives rente, som indgår som renteudgift  
i resultatopgørelsen.

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.608 2.622 2.463 2.584 2.415

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.308 2.289 2.225 2.140 2.036

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed   (300) (333) (238) (443) (380)

Budgetteret over (under)dækning  (0) 0 0 0 0

Opkrævet gebyr pr. lejemålsenhed  2.297 2.274 2.229 2.155 2.060

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed 1) 0 0 0 0 91

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed  0 59 59 119 148

Antal lejemålsenheder pr. ansat  180 187 188 187 169

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  367.889 398.006 342.606 372.720 318.459

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  2.046 2.131 1.825 1.990 1.889

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  351 364 328 311 304

1) Tilskud fra dispositionsfonden indgår ikke heri



SIDE 90 I 158

 

Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  1.618,0 1.618,0 1.618,0 1.617,0 1.617,0

Antal lejemål  1.702,0 1.702,0 1.702,0 1.697,0 1.697,0

Bruttoetageareal  113.811,0 113.810,5 113.811,0 113.811,0 113.811,0

Antal ansatte  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Egne lokaler ja

Renteberegningsmetode  dag til dag

Udlån  3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Henlagte midler  3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Driftsmidler  3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Dispositionsfond  3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Regnskabsprincip bygggesagshonorar ej oplyst

Bruttoadministrationsudgifter  3.949 3.889 3.612 3.628 3.199
Bruttoadministrationsudgifter  budget 3.791 3.648 3.710 3.277 3.173

Bruttoindtægter  3.891 4.062 3.925 3.529 3.250
Bruttoindtægter  budget 3.791 3.648 3.710 3.252 3.313

Resultat af drift  (58) 172 313 (99) 51
Resultat af drift  budget 0 0 0 (25) 140

Nettorenteindtægter  1.149 1.050 514 876 835
Nettorenteindtægter  budget 1.300 990 1.110 775 798

Nettotilskud af årets drift  (1.299) (990) (1.110) (891) (943)
Nettotilskud af årets drift  budget (1.300) (990) (1.110) (890) (938)

Nettorenter minus nettotilskud  (150) 60 (596) (15) (108)
Nettorenter minus budgetteret tilskud  0 0 0 (115) (140)

Netto ekstraordinære poster  (33) 0 (51) 339 (32)
Netto ekstraordinære poster budget 0 0 0 0 0

BILAG 2

2. NÆSTVED BOLIGSELSKAB

 2001 2000 1999 1998 1997 
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Årets resultat  (241) 233 (334) 225 (90)
Årets budgetterede resultat budget  0 0 0 (140) 0

Egenkapital:
Boligorganisationsandele
Opskrivningshenlæggelser  170 147 79 645 1.616
Arbejdskapital  2.698 2.939 2.726 3.060 2.835

Egenkapital i alt  2.868 3.086 2.805 3.705 4.451

Dispositionsfond  7.267 6.907 8.043 7.160 8.176

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo -7,8% 8,3% -9,0% 5,1% -2,0%

Værdipapirer og likvider  29.843 29.746 35.284 30.920 40.059

Mellemregning afdelinger i drift  20.579 20.719 22.057 20.963 27.489

Dispositionsfonden indgår ikke ved beregning  
af egenkapitalens forrentning, da den forlods 
tilskrives rente, som indgår som renteudgift  
i resultatopgørelsen.

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.221 2.037 2.017 1.940 1.821

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.173 2.128 2.196 1.866 1.836

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  (48) 91 179 (74) 15

Budgetteret over (under)dækning  0 0 0 (15) 87

Opkrævet gebyr pr. lejemålsenhed  2.176 2.116 2.196 1.866 1.830

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  803 612 686 551 583

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed  803 612 686 550 581

Antal lejemålsenheder pr. ansat  202 202 202 202 202

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  347.382 331.409 310.950 301.092 265.363

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  1.718 1.639 1.537 1.490 1.313

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  183 192 162 131 79

 2001 2000 1999 1998 1997 



SIDE 92 I 158

Alle beløb i 1000 kr. 

Antal lejemåls enheder  5.199,0 5.169,0 5.168,0 5.143,0 5.143,0

Antal lejemål  5.579,0 5.549,0 5.549,0 5.532,0 5.532,0

Bruttoetageareal  410.267,0 407.172,0 407.029,0 403.415,0 403.415,0

Antal ansatte  28,0 28,0 28,0 27,0 29,0

Egne lokaler ja

Renteberegningsmetode  dag til dag

Udlån  5,30% 5,00% 3,95% 3,36% 3,36%

Henlagte midler   4,50% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25%

Driftsmidler 

Dispositionsfond  2,50% 2,50% 2,00% 2,00% 1,50%

Regnskabsprincip  Indtægtsføres 100%

byggesagshonorarer ved færdiggørelse

Bruttoadministrationsudgifter  16.438 15.334 14.741 13.774 12.938
Bruttoadministrationsudgifter budget  16.267 15.432 14.751 14.699 13.745

Bruttoindtægter  17.806 16.027 15.929 14.405 14.194
Bruttoindtægter budget 16.267 15.432 14.751 14.361 13.746

Resultat af drift  1.368 693 1.188 630 1.256
Resultat af drift  budget 0 0 0 (338) 1

Nettorenteindtægter  3.738 2.856 1.368 1.390 6.475
Nettorenteindtægter  budget 1.480 1.170 1.130 1.178 2.027

Nettotilskud af årets drift 1)  (4.478) (3.349) (2.130) (1.839) (6.370)
Nettotilskud af årets drift  budget (1.480) (1.170) (1.129) (840) (2.027)

Nettorenter minus nettotilskud  (740) (493) (762) (449) 104
Nettorenter minus budgetteret tilskud  0 0 1 338 0

Netto ekstraordinære poster  (2) (200) (47) 288 (234)
Netto ekstraordinære poster budget  0 0 0 0 0

 2001 2000 1999 1998 1997 

BILAG 2

3. ODENSE ANDELSBOLIGFORENING



SIDE 93 I 158

Årets resultat  627 (0) 379 469 1.126
Årets budgetterede resultat  budget 0 0 1 0 1

Egenkapital:
Boligorganisationsandele  3.277 3.183 3.091 3.005 2.936
Opskrivningshenlæggelser  7.908 4.952 2.070 4.003 2.870
Arbejdskapital  12.482 11.855 11.855 11.477 11.058

Egenkapital i alt  23.667 19.990 17.016 18.485 16.864

Dispositionsfond  41.505 39.577 37.890 37.789 37.325

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond  primo 3,1% 0,0% 2,0% 2,8% 5,4%

Værdipapirer og likvider  171.942 155.300 146.438 147.987 139.167

Mellemregning afdelinger i drift  115.453 106.800 102.478 98.410 92.568

Dispositionsfonden indgår ikke ved beregning  
af egenkapitalens forrentning, da den forlods 
tilskrives rente, som indgår som renteudgift  
i resultatopgørelsen.

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.445 2.449 2.226 2.229 2.063

Beregnet gebyr egne afd.pr. lejemålsenhed  2.708 2.581 2.454 2.350 2.303

Beregnet over(underdækning) pr.lejemålsenhed  262 132 229 121 239

Budgetteret over (under)dækning  0 0 0 (68) (2)

Opkrævet gebyr pr. lejemålsenhed  2.618 2.571 2.438 2.340 2.273

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  669 420 315 260 947

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed  285 226 219 163 394

Antal lejemålsenheder pr. ansat  186 185 185 190 177

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  348.125 336.409 313.015 307.779 268.082

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  1.875 1.822 1.696 1.616 1.512

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  380 337 342 343 316

1) Nettotilskud er inclusiv afsat tilskud til senere afregning og overførsler til dispositionsfonden.
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SIDE 94 I 158

 

Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  960,4 960,4 929,4 884,4 867,4

Antal lejemål  975 975 944 906 889

Bruttoetageareal  67.439 67.439 65.685 62.196 61.066

Antal ansatte  4,65 4,65 4,65 5 5,00

Egne lokaler ja

Renteberegningsmetode dag til dag

Udlån  4,40% 4,20% 2,80% 3,80% 3,37%

Henlagte midler  4,40% 4,20% 2,80% 3,80% 3,37%

Driftsmidler  4,40% 4,20% 2,80% 3,80% 3,37%

Dispositionsfond  4,40% 4,20% 2,80% 3,80% 3,37%

Regnskabsprincip byggesagshonorarer ej oplyst

Bruttoadministrationsudgifter  3.462 3.105 3.175 2.603 3.111
Bruttoadministrationsudgifter budget 2.944 2.723 2.515 2.329 2.193

Bruttoindtægter  3.046 2.928 2.595 2.634 2.381
Bruttoindtægter budget 2.944 2.723 2.597 2.330 2.247

Resultat af drift  (416) (178) (580) 30 (730)
Resultat af drift budget 0 0 81 0 54

Nettorenteindtægter  730 777 304 688 2.758
Nettorenteindtægter budget 296 459 441 340 447

Nettotilskud af årets drift  (446) (459) (500) (768) (500)
Nettotilskud af årets drift budget (296) (459) (523) (341) (500)

Nettorenter minus nettotilskud  284 318 (197) (80) 2.258
Nettorenter minus budgetteret tilskud  (0) (0) (81) (0) (53)

Netto ekstraordinære poster  0 (36) (44) 6 0
Netto ekstraordinære poster budget 0 0 0 0 0
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BILAG 2

4. BOLIGFORENINGEN LOLLAND



SIDE 95 I 158

Årets resultat  (132) 104 (821) (43) 1.528
Årets budgetterede resultat budget  0 0 0 0 1.000

Egenkapital:
Boligorganisationsandele  392 372 352 333 317
Opskrivningshenlæggelser  560 342 0 117 0
Arbejdskapital  2.447 2.579 2.475 3.296 3.339

Egenkapital i alt  3.399 3.293 2.827 3.746 3.656

Dispositionsfond  2.766 2.891 2.577 2.604 2.739

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo -4,02% 3,67% -21,91% -1,19% 39,10%

Værdipapirer og likvider  32.863 34.818 30.121 31.920 27.656

Mellemregning afdelinger i drift  27.340 28.994 25.014 25.878 23.792

Dispositionsfonden indgår ikke ved beregning  
af egenkapitalens forrentning, da den forlods 
tilskrives rente, som indgår som renteudgift  
i resultatopgørelsen.

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  3.108 2.689 2.975 2.453 3.295

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.638 2.497 2.351 2.488 2.453

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  (470) (192) (624) 34 (842)

Budgetteret over (under)dækning  (427) (382) (287) (160) (26)

Opkrævet gebyr pr. lejemålsenhed  2.641 2.507 2.404 2.527 2.455

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  464 478 538 868 577

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed  308 478 538 868 577

Antal lejemål pr. ansat  207 207 200 190 173

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  414.668 378.890 360.808 342.934 301.172

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  2.008 1.834 1.805 1.803 1.736

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  250 222 246 303 299
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SIDE 96 I 158

 

Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  2.985,0 2.906,0 2.819,0 2.710,0 2.682,0

Antal lejemål  3.154,0 3.079,0 2.988,0 2.875,0 2.847,0

Bruttoetageareal  219.388,0 214.785,0 208.521,0 0,0 0,0

Antal ansatte  21,0 21,0 21,0 20,0 20,0

Egne lokaler nej

Renteberegningsmetode dag til dag

Udlån  4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,25%

henlagte midler  4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00%

Driftsmidler  4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00%

Dispositionsfond  4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00%

Byggesagshonorarer  Indtægtsføres i takt med afslutning af byggeprojekter

Bruttoadministrationsudgifter  12.983 12.187 12.263 10.967 10.709
Bruttoadministrationsudgifter  budget 12.312 11.726 11.141 10.469 10.167

Bruttoindtægter  12.796 11.706 11.099 10.757 10.411
Bruttoindtægter budget 11.784 11.116 10.685 10.147 9.826

Resultat af drift  (187) (481) (1.164) (210) (298)
Resultat af drift budget (528) (610) (456) (322) (341)

Nettorenteindtægter  2.283 1.815 (1.107) 2.124 2.565
Nettorenteindtægter budget 2.310 2.110 2.538 2.325 2.365

Nettotilskud af årets drift  (979) (1.145) (1.820) (1.735) (1.685)
Nettotilskud af årets drift budget (1.000) (1.160) (1.857) (1.778) (1.724)

Nettorenter minus nettotilskud  1.304 670 (2.927) 389 880
Nettorenter minus budgetteret tilskud  1.310 950 681 547 641

Netto ekstraordinære poster  (1.172) (149) (68) 234 (435)
Netto ekstraordinære poster budget (1.695) 0 0 0 0
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BILAG 2

5. AABYHØJ BOLIGFORENING



SIDE 97 I 158

Årets resultat  (55) 39 (4.159) 413 147
Årets budgetterede resultat budget (913) 340 225 225 300

Egenkapital:
Boligorganisationsandele  1.494 1.424 1.357 1.302 1.245
Opskrivningshenlæggelser  205 299 38 420 748
Arbejdskapital  12.631 12.686 12.647 16.806 16.303

Egenkapital i alt  14.330 14.409 14.042 18.528 18.296

Dispositionsfond  11.612 11.241 10.849 10.215 9.649

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo -0,4% 0,3% -22,4% 2,3% 0,7%

Værdipapirer og likvider  69.067 83.084 85.422 87.352 83.581

Mellemregning afdelinger i drift  53.273 60.357 72.026 70.328 67.693

Dispositionsfonden indgår ikke ved beregning  
af egenkapitalens forrentning, da den forlods 
tilskrives rente, som indgår som renteudgift  
i resultatopgørelsen.

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.757 2.756 2.905 2.541 2.539

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.676 2.525 2.466 2.446 2.396

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  (81) (231) (439) (95) (143)

Budgetteret over(underdækning)  (177) (210) (162) (119) (164)

Opkrævet gebyr pr. lejemålsenhed  2.465 2.570 2.495 2.445 2.397

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  328 394 646 640 628

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed  335 399 659 656 543

Antal lejemålsenheder pr. ansat  142 138 134 136 134

Antal lejemålsenheder pr. ansat incl. Solgården  324 321 317 327 326

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  411.727 382.077 387.783 364.114 342.271

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  2.897 2.761 2.889 2.687 2.552

Personaleomkostning pr. lejemål incl. Solgården  1.269 1.191 1.225 1.114 1.051
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SIDE 98 I 158

 

Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  3.550,0 3.549,0 3.594,0 3.488,0 3.369,0

Antal lejemål  3.659 3.653 3.687 3.579 3.460

Bruttoetageareal

Antal ansatte  16 15 15 14 14

Egnelokaler ja

Renteberegningsmetode dag til dag

Udlån  2,75% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Henlagtemidler  3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Driftsmidler

Dispositionsfond  disk-2% disk-2% disk-2% disk-2% disk-2%

Regnskabsprincip byggesagshonorar ej oplyst

Bruttoadministrationsudgifter  10.743 10.861 9.840 9.897 8.892
Bruttoadministrationsudgifter budget 10.857 10.349 9.635 8.790 8.719

Bruttoindtægter  10.921 10.160 9.574 9.063 8.823
Bruttoindtægter budget 10.874 10.349 9.634 9.236 8.877

Resultat af drift  177 (701) (266) (834) (69)
Resultat af drift budget 17 0 (1) 446 158

Nettorenteindtægter  4.014 1.833 (1.381) 2.023 2.973
Nettorenteindtægter budget 915 2.050 1.433 1.880 2.226

Nettotilskud af årets drift  (200) (212) (179) (421) (27)
Nettotilskud af årets drift budget (195) (156) (179) (27) (24)

Nettorenter minus nettotilskud  3.814 1.620 (1.560) 1.601 2.946
Nettorenter minus budgetteret tilskud  720 1.894 1.254 1.853 2.202

Netto ekstraordinære poster  589 (12) (3) (445) 62
Netto ekstraordinære poster budget (18) 15 (33) 26 (11)
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BILAG 2

6. BOLIGFORENINGEN UNGDOMSBO, ESBJERG



SIDE 99 I 158

Årets resultat  4.580 907 (1.829) 322 2.939
Årets budgetterede resultat budget 719 1.909 1.220 2.325 2.349

Egenkapital:
Boligorganisationsandele  2.036 2.000 1.964 1.934 1.898
Opskrivningshenlæggelser  4.848 3.998 4.170 3.718 3.730
Arbejdskapital  9.599 5.019 10.246 5.940 12.651

Egenkapital i alt  16.483 11.017 16.380 11.592 18.279

Dispositionsfond  10.932 10.018 9.242 8.529 6.420

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo 41,6% 5,5% -15,8% 1,8% 27,4%

Værdipapirer og likvider  103.448 101.631 94.248 75.849 60.179

Mellemregning afdelinger i drift  98.400 98.034 96.705 86.478 71.431

Dispositionsfonden indgår ikke ved beregning  
af egenkapitalens forrentning, da den forlods 
tilskrives rente, som indgår som renteudgift  
i resultatopgørelsen.

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.336 2.349 1.980 2.083 1.816

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.386 2.151 1.906 1.844 1.792

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  50 (197) (74) (239) (25)

Budgetteret over (under)dækning  5 0 (0) 99 17

Opkrævet gebyr pr. lejemålsenhed  2.353 2.112 1.939 1.851 1.807

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  56 60 50 121 8

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed  55 44 50 8 7

Antal lejemålsenheder pr. ansat  222 237 240 249 241

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  448.207 465.628 436.583 428.445 433.426

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  2.020 1.968 1.822 1.720 1.801

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  190 206 140 137 100
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SIDE 100 I 158

 

Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  16.839,0 16.790,0 16.847,0 16.761,0 16.805,0

Antal lejemål  16.801 16.759 16.719 16.683 16.649

Bruttoetageareal  1.236.305 1.229.273 1.231.761 1.228.090 1.223.439

Antal afdelinger  84 80 81 79 83

Antal ansatte  87,0 81,0 86,0 90,0 91,0

Egne lokaler ja

Renteberegningsmetode dag til dag

Udlån  5,23% 5,06%  Disk. + max 1 4,75% 4,31%

Henlagte midler  2,23% 2,06%  Disk.-2% 1,75% 1,31%

Driftsmidler

Dispositionsfond  2,23% 2,06%  Disk.-2% 1,75% 1,31%

Regnskabsprincip byggesagshonorarer  Indtægtsføres i takt med sagens færdiggørelsesgrad

Bruttoadministrationsudgifter  52.320 51.332 51.651 49.558 48.575
Bruttoadministrationsudgifter budget 56.096 53.708 52.015 50.816 49.025

Bruttoindtægter  54.207 53.992 51.061 48.960 50.089
Bruttoindtægter budget 55.592 53.734 51.637 50.866 49.125

Resultat af drift  1.887 2.661 (590) (599) 1.514
Resultat af drift budget (504) 26 (378) 50 100

Nettorenteindtægter  17.133 13.593 2.509 16.960 15.883
Nettorenteindtægter budget 1.649 9.178 9.484 12.271 12.266

Nettotilskud af årets drift  (11.501) (8.652) (8.750) (11.471) (12.033)
Nettotilskud af årets drift budget (445) (8.777) (8.745) (11.492) (11.750)

Nettorenter minus nettotilskud  5.632 4.941 (6.241) 5.490 3.850
Nettorenter minus budgetteret tilskud  1.204 401 739 779 516

Netto ekstraordinære poster  (1.320) 644 (2.949) (2.734) (1.900)
Netto ekstraordinære poster budget (700) (427) (361) (829) (616)
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BILAG 2

7. BOLIGSELSKABET AKB S.M.B.A.



SIDE 101 I 158

Årets resultat  6.199 8.246 (9.780) 2.157 3.464
Årets budgetterede resultat budget 0 0 0 0 0

Egenkapital:
Garantikapital  641 641 638 638 638
Opskrivningshenlæggelser  668 493 153 233 1.459
Arbejdskapital  43.517 37.366 29.165 38.996 36.884

Egenkapital i alt  44.826 38.499 29.957 39.867 38.981

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo 16,1% 27,5% -24,5% 5,5% 9,1%

Værdipapirer og likvider  429.545 415.472 386.404 456.152 393.891

Mellemregning afdelinger i drift  389.980 391.652 371.760 428.993 367.919

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.358 2.244 2.368 2.328 2.203

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.470 2.402 2.333 2.292 2.293

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  112 158 (35) (36) 90

Budgetteret over(underdækning)  (66) (33) (56) (33) (29)

Opkrævet grundgebyr  2.398 2.244 2.265 2.221 2.203

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  683 515 519 684 716

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed 1) 26 523 519 686 699

Antal lejemålsenheder pr. ansat  193,6 207,3 195,9 186,2 184,7

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  400.903 424.543 390.176 375.365 362.920

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  2.071 2.048 1.992 2.016 1.965

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  292 199 161 161 168

1) Rentetilskud  0 500 500 683 700
     – Diverse tilskud  26 21 19
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SIDE 102 I 158

Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  624,0 604,8 604,8 577,8 513,8

Antal lejemål  660,0 636,0 636,0 609,0 541,0

Bruttoetageareal  46.908,0 45.475,0 45.475,0 43.342,0 38.413,0

Antal afdelinger  24 28 28 29 26

Antal ansatte  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Egne lokaler ja

Renteberegningsmetode dag til dag

Udlån  4,50% 4,50% 3,75% 4,50% 4,50%

Henlagte midler  5,70% 4,85% 2,75% 3,50% 3,00%

Driftsmidler

Dispositionsfond  2,75% 2,50% 1,50% 1,75% 1,50%

Regnskabsprincip byggesagshonorar ej oplyst

Bruttoadministrationsudgifter  1.894 1.821 1.702 1.787 1.542
Bruttoadministrationsudgifter budget 2.002 1.890 1.774 1.642 1.458

Bruttoindtægter  2.096 1.819 1.897 1.845 1.497
Bruttoindtægter budget 2.002 1.890 1.758 1.438 1.498

Resultat af drift  202 (2) 195 57 (44)
Resultat af drift budget 0 0 (16) (204) 40

Nettorenteindtægter  60 66 220 607 201
Nettorenteindtægter budget 0 0 425 420 374

Nettotilskud af årets drift  0 0 (415) (419) (414)
Nettotilskud af årets drift budget 0 0 (409) (420) (414)

Nettorenter minus nettotilskud  60 66 (195) 188 (212)
Nettorenter minus budgetteret tilskud  0 0 16 0 (40)

Netto ekstraordinære poster  (161) 33 70 162 479
Netto ekstraordinære poster budget 0 0 0 204 0
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BILAG 2

8. ÅBENRÅ AMTS BOLIGSELSKAB



SIDE 103 I 158

Årets resultat  101 98 70 407 222
Årets budgetterede resultat budget 0 0 0 0 0

Egenkapital:
Boligorganisationsandele
Opskrivningshenlæggelser  144 23 0 0 0
Arbejdskapital  1.719 1.619 1.521 1.451 1.044

Egenkapital i alt  1.863 1.642 1.521 1.451 1.044

Dispositionsfond  2.500 2.303 2.120 1.938 1.767

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo 6,1% 6,4% 4,8% 38,9% 27,0%

Værdipapirer og likvider  36.627 34.673 31.155 27.551 24.291

Mellemregning afdelinger i drift   33.447 31.261 29.578 26.698 21.984

Dispositionsfonden indgår ikke ved beregning  
af egenkapitalens forrentning, da den forlods 
tilskrives rente, som indgår som renteudgift  
i resultatopgørelsen.

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.580 2.830 2.424 2.454 2.895

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.888 2.807 2.727 2.530 2.804

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  308 (22) 303 76 (91)

Budgetteret over (under)dækning  0 0 (26) (353) 78

Opkrævet grundgebyr  2.856 2.716 2.611 2.565 2.621

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  0 0 687 726 805

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed  0 0 676 727 805

Antal lejemålsenheder pr. ansat  208 202 202 193 171

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  423.623 424.207 388.344 377.354 359.516

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  2.037 2.104 1.926 1.959 2.099

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  175 96 92 91 101
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SIDE 104 I 158

Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  18.423,8 17.198,0 16.913,0 15.721,0 15.214,0

Antal lejemål  19.499 18.231 17.861 16.623 16.075

Bruttoetageareal

Antal afdelinger

Antal ansatte  111,3 106,0 100,9 97,8 90,0

Egne lokaler ja

Renteberegningsmetode dag til dag

Udlån

Henlagte midler

Driftsmidler

Dispositionsfond  2,29% 2,01% 0,95% 1,74% 1,31%

Regnskabsprincip byggesagshonorarer  Indtægtsføres i takt med færdiggørelsesgrad

Bruttoadministrationsudgifter  63.040 56.521 55.909 49.099 46.087
Bruttoadministrationsudgifter budget 55.923 54.323 48.267 43.812 34.074

Bruttoindtægter  58.751 54.199 50.229 46.444 40.734
Bruttoindtægter budget 55.650 52.739 48.267 43.812 34.074

Resultat af drift  (4.290) (2.322) (5.679) (2.655) (5.353)
Resultat af drift budget (273) (1.584) 0 0 0

Nettorenteindtægter  8.590 2.983 2.133 3.840 6.165
Nettorenteindtægter budget 1.951 1.584 0 0 0

Nettotilskud af årets drift  0 0 (3.504) 0 0
Nettotilskud af årets drift budget 0 0 0 0 0

Nettorenter minus nettotilskud  8.590 2.983 (1.370) 3.840 6.165
Nettorenter minus budgetteret tilskud  1.951 1.584 0 0 0

Netto ekstraordinære poster  0 0 (218) 125 549
Netto ekstraordinære poster budget (1.678) 0 0 0 0
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BILAG 2

9. BOLIGKONTORET DANMARK



SIDE 105 I 158

Årets resultat  4.115 595 (7.303) 1.238 665
Årets budgetterede resultat budget 0 0 0 0 0

Egenkapital:
Boligorganisationsandele  881 819 807 749 726
Opskrivningshenlæggelser  3.895 4.511 0 263 0
Arbejdskapital  62.792 58.677 58.082 65.385 64.148

Egenkapital i alt  67.568 64.007 58.889 66.397 64.874

Dispositionsfond  3.031 2.963 2.904 3.754 4.003

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo 6,4% 1,0% -11,0% 1,9% 1,0%

Værdipapirer og likvider

Mellemregning afdelinger i drift

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.922 2.765 2.867 2.667 2.718

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.676 2.621 2.518 2.482 2.341

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  (246) (144) (348) (185) (376)

Budgetteret over(underdækning)  (22) (100) (6) 0 0

Opkrævet grundgebyr pr. lejemålsenhed  2.561 2.625 2.452 2.422 1.996

Beregnet tilskud pr. lejemålenhed  0 0 207 0 0

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed  0 0 0 0 0

Antal lejemålsenheder pr. ansat  165,5 162,2 167,6 160,7 169,0

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  406.412 393.105 378.141 364.827 364.181

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  2.455 2.423 2.256 2.270 2.154

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  234 207 202 220 258

 2001 2000 1999 1998 1997 



SIDE 106 I 158

Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  30.835,0 30.515,0 30.145,0 29.621,0 29.152,0

Antal lejemål

Bruttoetageareal  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal afdelinger

Antal ansatte  149,0 146,0 142,0 151,0 148,0

Egne lokaler ja

Renteberegningsmetode dag til dag

Udlån

Henlagte midler  3,19% 3,04% 1,95%  Disk.-2% Disk. -2+1%

Driftsmidler

Regnskabsprincip byggesagshonorarer  70% ved godkendelse af skema B rest over byggeperioden

Bruttoadministrationsudgifter  97.506 92.273 85.219 90.284 86.087
Bruttoadministrationsudgifter budget 96.525 88.280 85.130 89.860 86.880

Bruttoindtægter  96.227 90.487 86.085 89.734 89.566
Bruttoindtægter budget 96.525 88.280 85.130 89.860 86.880

Resultat af drift  (1.279) (1.786) 866 (551) 3.478
Resultat af drift budget 0 0 0 0 0

Nettorenteindtægter  17.268 14.209 14.129 14.842 27.615
Nettorenteindtægter budget 16.910 14.925 14.840 9.925 14.375

Nettotilskud af årets drift  (5.687) (6.325) (8.188) (4.594) (4.454)
Nettotilskud af årets drift budget (2.410) (4.645) (4.605) (4.665) (4.515)

Nettorenter minus nettotilskud  11.582 7.883 5.941 10.248 23.161
Nettorenter minus budgetteret tilskud  14.500 10.280 10.235 5.260 9.860

Netto ekstraordinære poster  (3.531) 463 (5.788) (5.101) (755)
Netto ekstraordinære poster budget 0 0 (5.150) 0 0

 2001 2000 1999 1998 1997 

BILAG 2

10. FORRETNINGSFØRERORGANISATIONEN LEJERBO



SIDE 107 I 158

Årets resultat  6.771 6.560 1.019 4.597 25.885
Årets budgetterede resultat budget 14.500 10.280 5.085 5.260 9.860

Egenkapital:
Boligorganisationsandele  15 16 16 16 16
Opskrivningshenlæggelser  710 0 0 5.774 2.746
Arbejdskapital  97.489 90.776 85.010 90.552 87.772

Egenkapital i alt  98.214 90.792 85.026 96.342 90.535

Forrentning af egenkapital primo  7,5% 7,7% 1,1% 5,1% 33,5%

Værdipapirer og likvider  505.768 463.278 475.442 439.737 420.091

Mellemregning afdelinger i drift  422.427 384.708 406.051 373.185 348.742

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.270 2.187 2.012 2.034 1.898

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.228 2.119 2.023 2.013 2.007

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  (41) (68) 11 (22) 109

Budgetteret over(underdækning)  0 0 0 0 0

Fastsat gebyr  2.172 2.076 1.992 1.992 1.992

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  184 207 272 155 153

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed 1) 78 152 152 157 155

Antal lejemålsenheder pr. ansat  206,9 209,0 212,3 196,2 197,0

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  390.320 377.958 350.385 346.438 345.458

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  1.886 1.808 1.651 1.766 1.754

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  275 268 272 270 268

1) Budgetterede tilskud kan opdeles således:
     – generelt tilskud  58 130 130 131 130
     – trangsbestemt tilskud  20 19 19 21 21
     – tilskud sideaktivitetsafdeling – sommerhus  0 3 3 5 4

 2001 2000 1999 1998 1997 



SIDE 108 I 158

Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  12.940,0 12.947,0 12.780,0 12.753,0 12.742,0

Antal lejemål  13.030 13.006 12.770 12.756 12.745

Bruttoetageareal  876.035 878.035 866.936 865.240 865.240

Antal afdelinger  78 76 67 67 66

Antal ansatte  97,0 96,0 95,0 102,0 97,0

Egne lokaler ja

Renteberegningsmetode gennemsnit

Udlån  4,25 til 5,75% 4,0 til 5,75% 3,75 til 4,5% 4,75% 4,31%

Henlagte midler  1,25 til 2,75% 1,0 til 2,75% 0,75 til 1,5% 1,75% 1,31%

Driftsmidler  1,25 til 2,75% 1,0 til 2,75% 0,75 til 1,5% 1,75% 1,31%

Dispositionsfond  1,25 til 2,75% 1,0 til 2,75% 0,75 til 1,5% 1,75% 1,31%

Regnskabsprincip byggesagshonorarer ej oplyst

Bruttoadministrationsudgifter  58.622 54.173 53.994 50.386 48.820
Bruttoadministrationsudgifter budget 57.143 54.964 52.310 50.120 49.131

Bruttoindtægter  55.212 54.995 53.340 50.491 50.259
Bruttoindtægter budget 56.627 55.508 51.556 50.075 49.363

Resultat af drift  (3.410) 822 (654) 105 1.438
Resultat af drift budget (516) 544 (754) (45) 232

Nettorenteindtægter  12.764 8.037 6.039 14.084 14.376
Nettorenteindtægter budget 10.827 11.785 13.270 12.610 12.865

Nettotilskud af årets drift  (10.761) (11.884) (11.641) (11.602) (12.198)
Nettotilskud af årets drift budget (10.311) (11.579) (11.576) (11.590) (12.205)

Nettorenter minus nettotilskud  2.003 (3.847) (5.602) 2.482 2.178
Nettorenter minus budgetteret tilskud  516 206 1.694 1.020 660

Netto ekstraordinære poster  66 (4.507) (791) (2.546) 250
Netto ekstraordinære poster budget 0 (750) (940) (975) (880)

 2001 2000 1999 1998 1997 

BILAG 2

11. FORENINGEN SOCIALT BOLIGGYGGERI, KØBENHAVN



SIDE 109 I 158

Årets resultat  (1.340) (7.532) (7.048) 40 3.866
Årets budgetterede resultat budget 0 0 0 0 12

Egenkapital:
Boligorganisationsandele
Opskrivningshenlæggelser  27.544 28.640 27.034 28.887 29.869
Arbejdskapital  21.839 23.180 30.520 37.588 37.848

Egenkapital i alt  49.383 51.820 57.554 66.475 67.718

Dispositionsfond  64.630 61.750 60.342 59.692 61.108

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo -2,7% -14,5% -12,2% 0,1% 5,7%

Værdipapirer og likvider  234.096 220.442 245.379 221.299 196.890

Mellemregning afdelinger i drift  185.300 170.502 172.490 165.580 134.177

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.878 2.542 2.679 2.581 2.485

Beregnet gebyr egne afd. pr.lejemålsenhed  2.609 2.600 2.623 2.563 2.548

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  (268) 58 (56) (18) 62

Budgetteret over(underdækning)  (550) (449) (351) (291) (271)

Opkrævet gebyr pr. lejemålsenhed  2.653 2.659 2.630 2.580 2.541

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  832 918 911 910 957

Oplyst tilskud pr. lejemålsenhed  784 880 880 880 ?

Antal lejemålsenheder pr. ansat  133,4 134,9 134,5 125,0 131,4

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  377.927 368.664 367.276 321.958 325.387

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  2.833 2.734 2.730 2.575 2.477

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  421 380 451 366 380

 2001 2000 1999 1998 1997 



SIDE 110 I 158

Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  38.179,0 37.587,0 34.979,0 34.815,0 35.580,0

Antal lejemål

Bruttoetageareal  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal afdelinger

Antal ansatte  164,0 170,0 177,0 174,0 178,0

Egne lokaler ja

Rentebergningsmetode månedsvis

Udlån  5,25% 4,94% 3,98% 4,77% 4,29%

Henlagte midler  3,75% 2,25% 2,63% 4,09% 1,29%

Driftsmidler

Regnskabsprincip byggesagshonorarer ej oplyst

Bruttoadministrationsudgifter  98.816 96.041 92.373 90.342 91.336
Bruttoadministrationsudgifter budget 96.990 94.234 91.623 90.360 89.890

Bruttoindtægter  99.867 98.006 94.824 94.323 93.911
Bruttoindtægter budget 97.370 94.953 92.444 91.797 91.327

Resultat af drift  1.051 1.965 2.451 3.981 2.575
Resultat af drift budget 380 719 821 1.437 1.437

Nettorenteindtægter  31.601 30.119 12.869 23.367 38.882
Nettorenteindtægter budget 23.200 28.414 22.665 24.900 33.323

Nettotilskud af årets drift  (15.667) (15.399) (15.000) (15.163) (16.829)
Nettotilskud af årets drift  budget (15.404) (14.867) (14.750) (18.675) (16.800)

Nettorenter minus nettotilskud  15.934 14.720 (2.131) 8.204 22.053
Nettorenter minus budgetteret tilskud  7.796 13.547 7.915 6.225 16.523

Netto ekstraordinære poster  (15.789) (10.000) (6.541) (9.723) (8.148)
Netto ekstraordinære poster budget (6.072) (6.495) (6.704) (4.500) (9.338)
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BILAG 2

12. DANSK ALMENNYTTIGT BOLIGSELSKAB AF 1942 S.M.B.A



SIDE 111 I 158

Årets resultat  1.196 6.685 (6.221) 2.462 16.480
Årets budgetterede resultat budget 2.104 7.771 2.032 3.162 8.622

Egenkapital:
Boligorganisationsandele  7.210 7.210 7.435 7.435 7.435
Opskrivningshenlæggelser  2.372 7.057 0 1.184 0
Arbejdskapital  96.656 95.819 89.494 96.009 93.902

Egenkapital i alt  106.238 110.086 96.929 104.628 101.337

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo 1,1% 6,9% -5,9% 2,4% 18,2%

Værdipapirer og likvider  1.259.487 1.258.158 1.227.390 1.190.373 1.099.880

Mellemregning afdelinger i drift  1.160.490 1.154.852 1.127.721 1.072.431 988.792

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.068 2.041 2.073 2.048 1.962

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.092 2.051 2.125 2.098 1.997

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  23 10 52 50 35

Budgetteret over(underdækning)  7 11 17 30 23

Fastsat gebyr  2.095 2.090 2.050 1.999 1.920

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  410 410 429 436 473

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed  403 396 422 536 472

Antal lejemålsenheder pr. ansat  232,8 221,1 197,6 200,1 199,9

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  405.463 383.388 356.158 354.983 351.191

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  1.742 1.734 1.802 1.774 1.757

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  206 167 205 194 196
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SIDE 112 I 158

 

 

 
Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  2.812,0 2.725,0 2.656,0 2.548,0 2.518,0

Antal lejemål  2.960,0 2.845,0 2.792,0 2.659,0 2.660,0

Bruttoetageareal  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal ansatte  14,0 13,0 11,0 11,0 12,0

Egne lokaler nej

Renteberegningsmetode dag til dag

Udlån  5,00% 5,00% 4,00% 4,60% 4,30%

Henlagte midler  4,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,50%

Dispositionsfond  4,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,50%

Regnskabsprincip byggessagshonorarer ej oplyst

Bruttoadministrationsudgifter  9.861 8.049 6.849 6.641 5.913
Bruttoadministrationsudgifter budget 8.100 7.654 7.314 6.985 6.491

Bruttoindtægter  7.662 7.563 6.898 6.723 7.033
Bruttoindtægter budget 8.078 7.632 6.965 6.498 6.482

Resultat af drift  (2.199) (486) 49 82 1.120
Resultat af drift budget (22) (22) (349) (487) (9)

Nettorenteindtægter  3.521 4.836 1.786 1.254 2.805
Nettorenteindtægter budget 1.644 1.790 2.111 1.795 1.720

Nettotilskud af årets drift  (1.095) (1.267) (1.237) (1.271) (1.756)
Nettotilskud af årets drift budget (1.059) (1.281) (1.218) (1.158) (1.132)

Nettorenter minus nettotilskud  2.427 3.569 549 (17) 1.050
Nettorenter minus budgetteret tilskud  585 509 893 637 588

Netto ekstraordinære poster  (60) (324) (149) (5) (27)
Netto ekstraordinære poster budget 0 0 0 (300) 0
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BILAG 2

13. BOLIGSELSKABET VIBORG



SIDE 113 I 158

Årets resultat  168 2.759 449 59 2.142
Årets budgetterede resultat budget 563 487 544 (150) 579

Egenkapital:
Boligorganisationsandele  0 0 0 0 0
Opskrivningshenlæggelser  209 641 438 1.326 1.002
Arbejdskapital  18.250 18.725 15.885 15.427 15.365

Egenkapital i alt  18.459 19.366 16.324 16.753 16.367

Dispositionsfond  18.654 19.521 17.007 15.808 15.359

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo 0,9% 16,9% 2,7% 0,4% 62,5%

Værdipapirer og likvider  68.962 95.864 122.166 95.807 99.504

Mellemregning afdelinger i drift  119.562 123.255 122.166 112.886 100.854

Dispositionsfonden indgår ikke ved beregning  
af egenkapitalens forrentning, da den forlods 
tilskrives rente, som indgår som renteudgift  
i resultatopgørelsen.

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.916 2.276 1.989 2.028 1.632

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.134 2.062 2.008 2.028 1.985

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  (782) (214) 18 1 353

Budgetteret over(underdækning)  (79) (81) (131) (193) (4)

Opkrævet gebyr pr. lejemålsenhed  2.170 2.086 2.007 2.015 1.975

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  389 465 466 499 697

Oplyst tilskud pr. lejemålsenhed  400 475 470 500 700

Antal lejemålsenheder pr. ansat  201 210 241 232 210

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  393.617 368.211 344.069 355.787 297.067

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  1.960 1.757 1.425 1.536 1.416

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  233 192 227 190 131
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SIDE 114 I 158

Alle beløb i 1000 kr.

Antal lejemåls enheder  821,0 821,0 821,0 811,0 811,0

Antal lejemål  865,0 865,0 865,0 855,0 855,0

Bruttoetageareal  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal ansatte  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Egne lokaler nej

Renteberegningsmetode dag til dag

Udlån  5,00% 3,50% 3,00% 4,50% 4,25%

Henlagte midler  5,00% 3,50% 3,00% 4,50% 4,25%

Driftsmidler

Dispositionsfond  3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00%

Regnskabsprincip byggesagshonorarer ej oplyst

Bruttoadministrationsudgifter  2.239 2.170 2.216 2.063 1.920
Bruttoadministrationsudgifter budget 2.280 2.203 2.130 1.991 1.781

Bruttoindtægter  2.243 2.156 2.153 1.999 1.948
Bruttoindtægter budget 2.280 2.203 2.074 2.033 1.880

Resultat af drift  4 (14) (63) (64) 28
Resultat af drift budget 0 0 (56) 42 99

Nettorenteindtægter  325 760 65 144 248
Nettorenteindtægter budget 0 0 56 (42) 186

Nettotilskud af årets drift  0 0 0 0 0
Nettotilskud af årets drift budget 0 0 0 0 0

Nettorenter minus nettotilskud  325 760 65 144 248
Nettorenter minus budgetteret tilskud  0 0 56 (42) 186

Netto ekstraordinære poster  0 (77) 0 0 (156)
Netto ekstraordinære poster budget 0 0 0 0 (285)
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BILAG 2

14. AB VEJEN BYGGESELSKAB



SIDE 115 I 158

Årets resultat  330 669 2 81 119
Årets budgetterede resultat budget 0 0 0 0 0

Egenkapital:
Boligorganisationsandele  324 316 307 295 284
Opskrivningshenlæggelser  259 240 0 91 0
Arbejdskapital  3.333 3.004 2.335 2.332 2.252

Egenkapital i alt  3.916 3.560 2.641 2.718 2.535

Dispositionsfond  3.571 3.168 3.087 2.833 2.630

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo 9,3% 25,3% 0,1% 3,2% 5,0%

Værdipapirer og likvider  54.274 50.492 48.912 45.283 44.429

Mellemregning afdelinger i drift  45.895 43.338 42.947 40.768 39.775

Dispositionsfonden indgår ikke ved beregning  
af egenkapitalens forrentning, da den forlods 
tilskrives rente, som indgår som renteudgift  
i resultatopgørelsen.

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.411 2.307 2.151 2.105 1.918

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.359 2.244 1.988 1.960 1.904

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  (52) (63) (164) (145) (14)

Budgetteret over(underdækning)  (85) (71) (99) 21 122

Opkrævet gebyr pr. lejemålsenhed  2.322 2.201 2.111 2.070 2.029

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  0 0 0 0 0

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed  0 0 0 0

Antal lejemålsenheder pr. ansat  205 205 205 203 203

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  367.012 355.744 354.235 353.607 333.789

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  1.788 1.733 1.726 1.744 1.646

Lokaleomkostning pr.lejemålsenhed  277 281 307 256 291

 2001 2000 1999 1998 1997 



SIDE 116 I 158

 

Alle beløb i 1000 kr.   Regnskabsår løber 1/4 -31/3. Regnskabsår 2001 er således 2001/02

Antal lejemåls enheder  988,0 988,0 988,0 988,0 988,0

Antal lejemål  1.058,0 1.058,0 1.058,0 1.058,0 1.058,0

Bruttoetageareal  0,0 0,0 78.682,0 78.682,0 78.682,0

Antal ansatte  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Egne lokaler nej

Renteberegningsmetode dag til dag

Udlån  4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

Henlagte midler  2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,25%

Driftsmidler 

Dispositionsfond  2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,25%

Regnskabsprincip byggesagshonorar Ej oplyst

Bruttoadministrationsudgifter  3.209 2.993 2.672 2.319 2.157
Bruttoadministrationsudgifter budget 3.033 2.726 2.468 1.988 1.645

Bruttoindtægter  3.198 2.781 2.185 1.924 1.758
Bruttoindtægter budget 3.033 2.685 2.161 1.763 1.659

Resultat af drift  (11) (212) (487) (395) (399)
Resultat af drift budget 0 (41) (307) (225) 14

Nettorenteindtægter  42 (125) (29) 49 183
Nettorenteindtægter budget 0 40 50 230 112

Nettotilskud af årets drift  0 0 0 0 (105)
Nettotilskud af årets drift budget 0 0 0 0 0

Nettorenter minus nettotilskud  42 (125) (29) 49 78
Nettorenter minus budgetteret tilskud  0 40 50 230 112

Netto ekstraordinære poster  0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster budget 0 0 0 0 0
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BILAG 2

15. BOLIGFORENINGEN PM, BRØNDERSLEV



SIDE 117 I 158

Årets resultat  31 (337) (516) (345) (321)
Årets budgetterede resultat budget 0 (1) (257) 5 126

Egenkapital:
Boligorganisationsandele  417 398 374 354 331
Opskrivningshenlæggelser  69 69 82 83 82
Arbejdskapital  (1.758) (1.789) (1.452) (940) (590)

Egenkapital i alt  (1.271) (1.322) (996) (503) (177)

Dispositionsfond  2.018 2.500 2.648 2.881 2.960

Forrentning af egenkapital excl. dispositionsfond primo -2,4% 33,9% 102,8% 195,2% -251,1%

Værdipapirer og likvider  4.778 5.092 7.734 7.777 6.843

Mellemregning afdelinger i drift  10.596 9.222 9.026 8.166 7.749

Dispositionsfonden indgår ikke ved beregning  
af egenkapitalens forrentning, da den forlods 
tilskrives rente, som indgår som renteudgift  
i resultatopgørelsen.

Nøgletal:

Netto omkostninger pr. lejemålsenhed  2.699 2.516 2.361 2.044 2.026

Beregnet gebyr egne afd. pr. lejemålsenhed  2.674 2.327 1.827 1.592 1.538

Over(underdækning) pr. lejemålsenhed  (25) (189) (534) (453) (488)

Budgetteret over(underdækning)  (46) (92) (366) (283) (39)

Opkrævet gebyr pr. lejemålsenhed  2.671 2.325 1.825 1.590 1.541

Beregnet tilskud pr. lejemålsenhed  0 0 0 0 107

Budgetteret tilskud pr. lejemålsenhed  0 0 0 0 0

Antal lejemålsenheder pr. ansat  198 198 198 198 198

Gennemsnitlig personaleomkostning – hele kroner  376.073 350.392 310.723 247.812 199.456

Personaleomkostning pr.lejemål – hele kroner  1.903 1.773 1.572 1.254 1.009

Lokaleomkostning pr. lejemålsenhed  233 269 214 199 173

 2001 2000 1999 1998 1997 



SIDE 118 I 158

Begreb og definition 
Arbejdskapital 
Arbejdskapital er en del af boligorganisationens formue 
og opbygges af overskud, der ikke medgår til dækning af 
underskud fra tidligere år.

Da der ikke kan budgetteres med overskud, kan arbejds-
kapitalen principielt kun opbygges gennem overskud fra 
rentemarginal på midler i fælles administration eller fra 
overskud på levering af ydelser ud over administration. 

Bruttoadministrationsomkostninger (BAO)
BAO omfatter de omkostninger, der konteres på konto 501 
til konto 521 i henhold til standardkontoplanen for almene 
boligorganisationer. 

BAO omfatter alene ordinære administrationsomkostninger 
og således ikke tilskud til afdelinger, renteomkostninger, 
henlæggelser og ekstraordinære omkostninger.  

Dispositionsfond 
I boligorganisationerne skal der etableres en dispositions-
fond, hvortil boligorganisationerne skal foretage henlæg-
gelser i form af bidrag fra afdelinger. 

Bidragene er obligatoriske, indtil fonden har nået en mini-
mumsstørrelse (for 2003: 3.597 kr.).  

Dispositionsfonden kan anvendes til imødegåelse af ekstra-
ordinære tab ved organisationens eller dens afdelingers 
drift, men almindelige driftstab i boligorganisationen kan 
ikke dækkes af fondens midler. 

I bekendtgørelsens §38 er oplistet de situationer, hvor  
dispositionsfondens midler kan anvendes.  

Kostægte administrationsbidrag  
I kapitel 7 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. 
er det bestemt, at boligorganisationerne kan opkræve et 
bidrag fra de administrerede enheder, som dækker boligor-
ganisationens omkostninger til driftsadministration. Det er 
ligeledes bestemt, at der ikke kan kræves administrationsbi-
drag, der dækkes af særskilte lovmæssige gebyrer. 

I omkostningerne til driftsadministration indgår et beløb til 
forretning af boligorganisationens investering i administra-
tionslokaler. 

Administrationsbidrag 
Administrationsbidraget kan fastsættes enten som et beløb, 
der er lige stort pr. lejemålsenhed i drift, eller det kan opde-
les i en grundydelse og en tillægsydelse. 

Grundydelse 
Grundydelsen omfatter en “grundlæggende forsvarlig 
administration“ (§28 stk. 2), som fastsættes til et beløb pr. 
lejemålsenhed. 

Grundydelsen kan opdeles i et fastbidrag pr. afdeling og et 
bidrag, der fastsættes pr. lejemålsenhed. 

Det “faste“ bidrag må ikke overstige omkostningerne til 
budgettering og regnskabsaflæggelse. 

Grundydelsen skal som minimum omfatte administrations-
områder som udlejning, fraflytning, inspektion og regn-
skabsadministration. 

Tillægsydelser 
Kan omfatte honorar for udarbejdelse af forbrugsregn-
skaber såsom el, vand, varme, antenne og kortvaskeriet, 
omkostninger til kopier mv.

Kontoplan 
Standardkontoen indeholder følgende konti, som er rele-
vante for administrationsomkostningerne: 

Omkostninger 
501: Bestyrelsesvederlag 
502: Mødeomkostninger 
511: Personaleomkostninger 
512: Forretningsførelse 
513: Kontorholdsomkostninger (inkl. edb-drift) 
514: Kontorlokaleomkostninger 
  (inkl. afskrivning, adm. ejendom) 
515: Afskrivninger, driftsmidler 
516: Særlige aktiviteter 
521: Revision 
530:   Bruttoadministrationsomkostninger  

– sum af  konti 501–521 
531: Tilskud til afdelinger 
532: Renteomkostninger 
541: Ekstraordinære omkostninger 
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Indtægter 
601.1: Adm.bidrag – egne afdelinger  
601.2: Adm.bidrag – andet støttet boligbyggeri 
601.3: Adm.bidrag – sideaktivitetsafdelinger 
602: Lovmæssige gebyrer 
603: Renteindtægter 
605: Byggesagshonorarer 
607: Diverse 
611: Ekstraordinære indtægter 

551/621: Overskud eller underskud

Balanceposter 
801: Boligorganisationsandele 
802: Garantikapital 
803: Dispositionsfond 
805: Arbejdskapital 
810: Egenkapital i alt (sum konto 801–805) 

827: Afsætninger 

Nettodriftsadministrationsomkostning  
Bruttoadministrationsomkostninger 
(konto 530, se kontoplan)

Med fradrag af  
(1) Indtægter fra andet boligbyggeri (konto 601.2)
(2) Sideaktivitetsafdelinger (konto 601.3)
(3) Lovmæssige gebyr mv. (konto 602) 
(4) byggesagshonorar (konto 605/606)

Opkrævet administrationsbidrag 
Det beløb, som opkræves hos afdelinger af boligorganisa-
tionerne. 

For så vidt angår forretningsførerselskaberne, opkræver 
de beløbet hos de administrerede boligorganisationer, der 
igen opkræver et bidrag hos afdelingerne, som dog er inkl. 
de af boligorganisationen afholdte omkostninger. 

Regnskabsdatabasen 
Landsbyggefonden indlægger løbende regnskaberne for 
forretningsførerselskaber, boligorganisationer og afdelinger 
i en database, som alle har adgang til via www.lbf.dk. 

Det er ved hjælp af databasen mulighed for at udskrive 
forskellige nøgletal. 

Vejledningen 
Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om drift af almene 
boliger m.v. (december 1996). 
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Administrationsydelsen 
Der findes ikke i vejledningen en definition af, hvilke ydelser 
der skal indgå i administrationsydelsen. 

I vejledningen er det nævnt, under henvisning til bekendt-
gørelsens §12, stk. 1, at  “administrationen skal være forsvar-
lig og tilrettelægges efter rationelle metoder samtidig med, 
at forvaltningsudgifterne skal holdes på det lavest mulige 
niveau, jf. lovens §7, stk. 1.“ 

I vejledningen nævnes det, at boligorganisationens 
omkostninger typisk vil bestå af omkostninger til bestyrel-
sesarbejde, sekretariatsvirksomhed, udlejning, inspektion, 
bogholderi, revision og byggesager, men der er ikke 
angivet en nærmere liste over de ydelser, som boligor-
ganisationen skal tilbyde, og som skal være indeholdt i 
administrationsydelsen. 

En uddybning af begrebet kan imidlertid fås ved at tage 
udgangspunkt i ToldSkats momsvejledning, idet ToldSkat i 
forbindelse med afgrænsning af den momsfrie administra-
tion over for anden virksomhed har fastlagt, hvilke ydelser 
man anser som værende ejendomsadministration. 

I afsnit D.11.8 i momsvejledningen er anført følgende om 
momsfri boligadministration: En administrator varetager 
typisk følgende opgaver: 

 •  Fører regnskab over ejendommens indtægter og ud-
gifter, herunder indberetning til Grundejernes Investe-
ringsfond, og udfærdiger eventuelt varme- og skatte-
regnskab for ejendommen. De sidstnævnte opgaver kan 
dog være overdraget målerservicefirmaer henholdsvis 
revisorer.  

 •  Står for den løbende udlejning, udfærdiger lejekon-
trakter, opkræver leje, sørger for at rykke i tilfælde af 
manglende betaling og tager skridt til fogedforretning, 
hvis påkrav ikke giver resultat. Administrationsaftalen 
omfatter normalt ikke egentlig formidling af udlejning 
såsom førstegangsudlejning af erhvervs- og boliglokali-
teter i en nyopført ejendom.  

 •   Drager omsorg for, at reparations- og vedligeholdelses-
arbejder udføres på ejendommen samt for betaling 
heraf. Administrator betaler også regninger for skat, 
brændsel, vand, el mv. Administrator ansætter, afskedi-
ger og betaler vicevært, varmemester m.fl. samt træffer 
mere væsentlige dispositioner vedrørende ejendom-
mens renholdelse. Under administrators ansættelse og 
afskedigelse af vicevært, varmemester m.fl. henhører til-
lige administrators instruktion/ledelse af de pågældende 
(inspektøropgaver) og administrators tilvejebringelse af 
viceværtsafløser under ferie, sygdom og lignende.  

 •  Tager initiativ til drøftelse med ejeren om iværksættelse 
af brandsikring, isolering mv., når lovgivningen kræver 
sådanne arbejder udført, eller når det er muligt af få of-
fentlige tilskud til sådanne arbejder samt tager skridt til 
at drøfte eventuel modernisering mv. af ejendommen.  

 •  Tager skridt til at beregne lejeforhøjelser (både til erhvervs 
og boligformål) samt varsler forhøjelserne over for lejerne.  

 •  Forhandler med huslejenævn og andre offentlige 
myndigheder og fører - for advokaters vedkommende 
- boligretssager mv. for domstolene.  

 •  Tager initiativ til at foretage omprioriteringer i det om-
fang, ejendommens finansiering gør det påkrævet. 

Det aftalte honorar for administrationen dækker normalt 
de mest almindelige af de opgaver, der er nævnt under de 
første 3 af ovenstående punkter, hvorimod ekstraordinære 
opgaver under de øvrige punkter samt fogedforretninger 
og retssager normalt honoreres særskilt, selv om opga-
verne i øvrigt er omfattet af administrationsaftalen mellem 
administrator og ejer. 

De 3 punkter, der fremhæves ovenfor, svarer stort set til 
minimumsgrundydelsen. De øvrige områder er kun delvist 
relevante for den almene boligsektor, når der bortses fra 
varsling af lejeforhøjelser. 

Almennyttige boligselskaber udfører i forbindelse med ad-
ministration af ejendomme en række ydelser, hvor der kan 
opkræves særskilt vederlag: 

 •  Restancegebyrer, som særskilt opkræves hos lejere, der 
er i restance med betaling af husleje. Gebyret dækker de 
yderligere administrationsomkostninger, der er forbun-
det med at skulle udfærdige rykkerskrivelser mv.  

 •  Flyttegebyrer, som opkræves særskilt hos lejere, der fra-
flytter uden kontraktmæssigt opsigelsesvarsel. Gebyret 
dækker de yderligere administrationsomkostninger, der 
påløber, når en lejlighed af hensyn til fraflytteren skal 
udlejes hurtigere end normalt.  

 •  Gebyrer, der opkræves særskilt hos fraflyttende lejere 
i de tilfælde, hvor det betalte depositum/indskud ikke 
kan dække istandsættelse eller manglende lejebeta-
ling mv. Gebyret opkræves kun i den tid, hvor un-
derskudssaldoen afdrages, og dækker de yderligere 
omkostninger, der påløber som følge af administration 
af afdragsordningen.  
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 •  Honorarer, der opkræves hos de enkelte afdelinger i 
boligselskabet til dækning af administrationsomkost-
ninger i forbindelse med udlejning af selskabslokaler og 
vaskerier. 

Disse ydelser er momsfrie, når de udføres som led i vareta-
gelsen af den øvrige løbende administration for den pågæl-
dende ejendom.  

De sidstnævnte ydelser svarer i et vist omfang til de ydelser, 
der falder inden for lovmæssige gebyrer mv. og særlige 
ydelser, jf. konto 602 i standardkontoplanen for almene 
boligorganisationer. 
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Klassifikationssystem 
Skemaet indeholder en beskrivelse af de ydelser, som tilby-
des i forbindelse med administration af almene boliger. 

De anførte ydelser er herefter klassificeret på følgende 
måde: 

A Grundlæggende ydelse (minimumsadministration) 
B–D Tillægsydelser med forskellig kompleksitet 

Boligorganisationens forvaltning 
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Repræsentantskabets/bestyrelsens arbejde og ledelse:  

Ydelse A B C D

Sekretariatsvirksomhed
Forberedelse af, deltagelse i og opfølgning af: 
1. Repræsentantskabsmøder 
2. Bestyrelsesmøder 
3. Generalforsamlinger 

X

Omfattende udarbejdelse af kommenterede dagsorde-
ner og mødereferater. 

X

Deltagelse i og nødvendig medvirken ved arbejde  i 
udvalg, følgegrupper og lignende. 

X

Ledelsesmæssig rådgivning til sikring af en forsvarlig 
administration økonomisk, juridisk, forsikrings- 
mæssigt m.m. 

X

Repræsentantskabets/bestyrelsens arbejde og ledelse:  (fortsat)

Ydelse A B C D

Kontakt til offentlige myndigheder og andre, herunder 
medvirken ved eksterne møder i spørgsmål,  som har at 
gøre med drift af selskabet. 

X

Organisationsbestyrelsesmøder 
Planlægning, gennemførelse og opfølgning af organisa-
tionsbestyrelsesmøder. I møderne deltager. ADM-med-
arbejdere i nødvendigt omfang efter formandens og 
forretningsførerens vurdering. Der afholdes normalt 2–5 
bestyrelsesmøder årligt. 

X

Repræsentantskabsmøder 
Indkaldelse, udarbejdelse af dagsorden, tilrettelæggelse 
og afvikling af repræsentantskabsmøder. 

X

Særlige arrangementer for repræsentantskabet  honore-
res efter nærmere aftale. 

Forsikringer

Ydelse A B C D

Forsikringsretlige problemstillinger i relation til  
boligorganisationen og dens afdelinger, herunder  
rådgivning vedrørende forsikringsspørgsmål over for 
organisations- og afdelingsbestyrelse, beboere samt 
ansatte i boligorganisationen, bl.a. til sikring af forsvar-
lig forsikringsdækning. 

X
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Forsikringer (fortsat)

Ydelse A B C D

Administration af boligorganisationens forsikringer, idet 
anmeldelse af skader sker direkte fra afdeling til forsik-
ringsselskab. 

X

Udformning af forsikringspolitik for boligorganisationen. X

Varetagelse af licitationsforretning. X

Statistiske og lignende analyser vedrørende skadesfor-
løb, f.eks. med henblik på præventive foranstaltninger 
eller beslutninger om licitation. 

X

Jura

Ydelse A B C D

Udarbejdelse af juridiske responsa (f.eks. vedr. boligråd-
givning, EU-ret, selskabsret) og udfærdigelse af svar på 
skrivelse efter anmodning fra boligorganisation eller 
boligafdeling, i det omfang emnet ikke er omfattet af 
grundydelsen. 

X

Særlig rådgivning vedrørende juridiske spørgsmål, her-
under boligret, EU-ret, selskabsret og andre specifikke 
juridiske emner. 

X

Jura (fortsat)

Ydelse A B C D

Udfærdigelse af dokumenter vedrørende ejendomme,  
herunder skøder, deklarationer, oprettelse af grund- 
ejerforening, magelæg og forpagtning, udstyknings-
sager, navneforandring (tinglysning mv.), overgang til ny 
organisationsform eller oprettelse af organisationer. 

X

Særlig information i forhold til boliglovgivning, herunder 
udsendelse af lovstof, individuelle vejledninger, pjecer 
og lignende. 

X

Udlejning og opnotering

Ydelse A B C D

Opnotering, indmeldelse og ventelister 
Personlig og telefonisk ekspedition af boligsøgende, 
der ønsker indmeldelse i en almen boligorganisation, 
opnotering på venteliste eller oprykningsventeliste, op-
lysninger om ventetider til boliger, årlig opkrævning af 
ajourføringsgebyr, ajourføring af kartotek samt udleve-
ring af udlejningsmateriale

X

Nyudlejning 
Førstegangsudlejning af nybyggede eller ombyggede 
afdelinger eller boliger, når disse (igen) overgår til drift. 

X
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Udlejning og opdatering (fortsat)

Ydelse A B C D

Genudlejning 
Modtagelse af opsigelse og bekræftelse heraf. Kontrol af 
anvisning.

X

Fremvisning af boligen. X

Afgørelse og svar til boligsøgende.  X

Kommunegodkendelse, kontraktindgåelse og attest-
ation af kommunale skemaer. 

X

Kontraktændringer i forbindelse med et lejemåls fort-
sættelse ved dødsfald, skilsmisse eller brudt forhold. 

X

Ungdomsboliger og kollegier 
Opnotering, udlejning og opsigelse. 

X

Lovpligtig årlig studiekontrol. X

Erhvervslejemål 
Behandling af henvendelser fra erhvervslejere, ejendoms-
mæglere og advokater ved butikssalg og opsigelser. 

X

Forhandling med ny lejer om kontraktvilkår.  X

Kontrakt til afdelingsbestyrelser om kontraktindgåelse. X

Registrering af ansøgere på venteliste. X

Annoncering efter lejeremner. X

Udlejning og opdatering (fortsat)

Ydelse A B C D

Garager, P-pladser og lignende 
Administration af lejemål vedr. garager, carporte, P-plad-
ser til såvel biler som vinteropbevaring af campingvogne 
samt kældre og loftsrum i samarbejde med ejendoms-
mester og/eller afdelingsbestyrelse. 

X

Fremleje og bytte 
Al sagsbehandling forbundet med ansøgning om frem-
leje (evt. forlængelse), kontrol med udløb af fremlejen og 
tilbageflytning samt sagsbehandling i forbindelse med 
bytteansøgninger.

X

Økonomisk fovaltniing

Ydelse A B C D

Driftsbudget 
Udarbejdelse af driftsbudget for kommende regnskabsår 
i samarbejde med bestyrelsen og  evt. budgetudvalget. 

X

Budgetopfølgning i løbet af budgetåret efter nærmere 
aftale. 

X
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Personaleforvaltning

Ydelse A B C D

Ansættelse af ejendomsfunktionærer m.fl. 
Ydelsen omfatter hele proceduren fra udarbejdelse af 
jobbeskrivelse, annoncering og ansættelsessamtaler 
frem til den endelige ansættelse af ejendomsfunktionæ-
rer, håndværksuddannede medarbejdere samt kontor-
personale på ejendomskontorerne. 

X

Opsigelse af ejendomsfunktionærer m.fl. 
Ydelsen omfatter hele proceduren i forbindelse med 
opsigelse af et arbejdsforhold vedrørende ejendoms-
funktionærer, håndværksuddannede medarbejdere samt 
kontorpersonale på ejendomskontorerne frem til den 
endelige fratrædelse. 

X

Løn- og personaleadministration 
For medarbejdere ansat i boligorganisationen  
varetages følgende opgaver : 
Beregning af løn, honorar mv. og overførsel til bank. 
Administration af ferie, feriepenge, sygdom,  
orlovsordninger og lignende. 
Administration af refusion ved sygdom og deltagelse i 
offentligt støttet kursusvirksomhed. 
Lovpligtige indberetninger til ToldSkat og afregning af 
tilbageholdt personskat mv. 

X

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsesmed-
lemmer, sekretariatsvirksomhed for ejendomsfunktionæ-
rernes samarbejdsudvalg samt varetagelse af visse opga-
ver vedr. sikkerheds- og tillidsmandsorganisationen. 

X

Økonomisk forvalting (fortsat)

Ydelse A B C D

Årsregnskab 
Udarbejdelse af årsregnskab for boligorganisation og  
byggefond, som ud over organisationens eget omfatter 
regnskaber for de enkelte afdelinger samt besvarelse af 
det tilknyttede spørgeskema. Fremlæggelse til revision 
og påtegning inden forelæggelse for bestyrelsen. 

X

Betaling og bogføring af driftsomkostninger 
Modtagelse, kontering, anvisning, bogføring og  beta-
ling af samtlige fakturaer og opkrævninger  vedrørende 
administrerede boligorganisationer og afdelinger. 
Kredittider og rabatordninger udnyttes i fuldt omfang, 
således at den korte likviditet styrkes, og renteindtægter 
maksimeres. 

X

Finansforvaltning 
Placering af boligorganisationens ”frie likviditet” i obliga-
tioner i henhold til aftale med organisationsbestyrelsen, 
eventuelt i særlige tilfælde afdelingsbestyrelsen. 

X
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Boligafdelingernes forvaltning Afdelingens ledelse (fortsat)

Ydelse A B C D

Ordensregler for afdelingen 
Assistance ved udformning og revision af  
boligafdelingens husorden. 

X

Behandling af klager om overtrædelse af afdelingens 
husorden eller lovgivningsregler om god skik og orden i 
almene boligafdelinger. 

X

Huslejeadministration og beboerservice

Ydelse A B C D

Indflytning 
Modtagelse og vejledning af ny beboer samt  
registrering og eventuel udbedring af fejl og  
mangler i boligen.

X

Udflytning og syn 
Indkaldelse til syn af boligen, ekspedition af  
synsrapport og oplysning om omkostninger i  
forbindelse med istandsættelse af boligen. 

X

Flytteopgørelse 
Udarbejdelse af flytteopgørelse samt opfølgning og 
kontrol af, at afdelingens tilgodehavende bliver betalt, 
evt. afskrevet. 

X

Afdelingens ledelse

Ydelse A B C D

Sekretariatsvirksomhed 
Ledelsesmæssig rådgivning til afdelingsbestyrelsen i 
dens udøvelse af opgaver i beboerdemokratiet. Bistand 
til afdelingsbestyrelsen i dens planlægning af sit arbejde. 

X

Udarbejdelse af oplæg til beslutninger i afdelingsbesty-
relsen og på afdelingsmøder vedrørende afdelingens 
administration og drift. 

X

Deltagelse i afdelingsbestyrelsesmøder. X

Opfølgning af beslutninger, der er truffet i de beboerde-
mokratiske organer: 
1. Inden for normal arbejdstid 
2. Uden for normal arbejdstid 
3. Mødefrekvens  

X
X
X

Kontakt til offentlige myndigheder, håndværkere og 
andre eksterne i sager, som har at gøre med driften af 
boligafdelingen, herunder specielt i sager af juridisk eller 
økonomisk art. 

X

Afdelingsmøder og lignende 
Deltagelse i planlægning og gennemførelse af  
afdelingsmøder, orienterende beboermøder og  
lignende efter aftale med afdelingsbestyrelsen. 

X

Ved urafstemninger, bistår ADM ved forberedelse og 
gennemførelse efter afdelingsbestyrelsens ønske. 

X
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Økonomisk forvaltning

Ydelse A B C D

Driftsbudget for boligafdelingen 
Udarbejdelse af driftsbudget samt antennebudget for 
det kommende regnskabsår ledsaget af afdelingens 
langtidsbudget for planlagt vedligeholdelse m.m. efter 
drøftelser med afdelingsbestyrelsen samt bistand ved 
forelæggelsen på budgetmødet. 

X

Budgetopfølgning i løbet af budgetåret efter  
nærmere aftale. 

X

Driftsregnskab for boligafdelingen 
Udarbejdelse af årsregnskab samt et forkortet beboer-
regnskab. Forelæggelse til revision før afdelingsbestyrel-
sens godkendelse.  Bistand ved eventuel fremlæggelse 
på  afdelingsmøde. 

X

Huslejeadministration og beboerservice (fortsat)

Ydelse A B C D

Opkrævning af boligafgifter mv. 
En månedlig opkrævning af husleje/boligafgift og 
acontovarme- og vandbidrag enten ved udsendelse af 
giroindbetalingskort eller via PBS (Betalingsservice).

X

Restancekontrol 
Opfølgning og kontrol med, at forfalden husleje/boligaf-
gift og andre pligtige ydelser bliver  
indbetalt eller bliver forsøgt indbetalt via fogedretten. 

X

Varslingsskrivelser 
Varsling af ændringer i husleje/boligafgift, antennebud-
get, varme- og vandbidrag samt vaskerigebyr over for de 
enkelte beboere i boligafdelingen. 

X

Varsling af ændringer i husleje og varmebidrag over for 
eventuelle erhvervsdrivende i boligafdelingen. 

X

Lejeregulering ud over 1 om året. X

Udarbejdelse af særlige restancepolitikker, herunder 
aftale om særlige afdragsordninger, der ligger ud over 
almindelig sagsbehandling. 

X

Udarbejdelse og afregning af forbrugsregnskaber. X

Inspektørfunktionen 

Ydelse A B C D

Driftsplan 
Udarbejdelse af driftsplan og løbende opdatering af den 
i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og ejendoms-
mesteren på grundlag af løbende tilsyn med afdelingens 
fysiske anlæg. 

X

En årlig markvandring i boligafdelingen efter aftale med 
afdelings-/organisationsbestyrelsen. 

X
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Inspektørfunktionen (fortsat)

Ydelse A B C D

Større teknisk gennemgang af boligafdelingerne  (til-
standsrapport) kan bestilles.

X

Tilsyn med kvaliteten af istandsættelsen af fraflyttede 
lejligheder i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og 
ejendomsmesteren. 

X

Iværksættelse af arbejder 
Iværksættelse af større vedligeholdelses- og fornyelses-
arbejder samt leverancer i forbindelse med afdelingens 
drift i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. 

X

Kontrol med udførelsen af arbejder, evt. i samarbejde 
med ADM’s egne sagkyndige eller eksterne rådgivere. 

X

Godkendelse af og kontrol med forandringer i lejemå-
lene, herunder godkendelse af godtgørelse efter lovgiv-
ningen og øvrige vedtagelser i afdelings- og organisati-
onsbestyrelse. 

X

Beboerne betaler selv for myndighedsbehandling, her-
under ADM’s omkostninger. 

X

Beboernes råderet 
Udarbejdelse af reglement for beboernes råderet og 
forvaltning heraf i samarbejde med afdelingsbestyrelse 
og ejendomsmester. 

X

Personaleledelse 
Overordnet ledelse af ejendomskontorets daglige 
virksomhed i samarbejde med afdelingsbestyrelse og 
ejendomsmester. 

X

Inspektørfunktionen (fortsat)

Ydelse A B C D

Medvirken ved planlægning af arbejdet i afdelingen,  om 
nødvendig i samarbejde med afdelingsbestyrelsen  og 
ejendomsfunktionærernes organisation. 

X

Inspektørens arbejdsfunktioner omfatter herudover 
en række af de forhold, der nedenfor er beskrevet som 
generelle led i grundydelsen, bl.a. ikke mindst løbende 
rådgivning og bistand til afdelingsbestyrelser og ejen-
domsmestre. Inspektøren medvirker tillige i behandlin-
gen af mange sagstyper og husordenssager. 

X

Generelle led i grundydelsen

Ydelse A B C D

Rådgivning og konsulentbistand 
Rådgivning og konsulentbistand fra ADM’s egne ansatte 
i relation til grundydelser for boligorganisationen og 
dens afdelinger er en naturlig del af ADM’s service, også 
selv om det ikke fremgår direkte af beskrivelserne. 

X

Hvis en opgave er usædvanlig i omfang eller har karakter 
af en tillægsydelse, forholdes der til indgåelse af aftale 
på samme måde som ved tillægsydelser.  

X

Informationsteknologi  (IT/edb) og kvalitetsudvikling 
ADM’s IT-systemer gennemgår løbende en udvikling, 
så flere opgaver kan løses mere og mere rationelt via 
brug af edb. Dette medvirker til, at lovgivningens krav til 
rationel og effektiv administration honoreres. 

X
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Generelle led i grundydelsen (fortsat)

Ydelse A B C D

Information og kommunikation 
Der udsendes nyhedsbreve til samtlige forenings- og 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

X

ADM forestår udsendelse af beboeravis. X

Kurser og seminarer 
Der tilbydes kurser og seminarer, således at tillidsfolk  
kan holde sig ajour med udviklingen i forvaltning og  
beboerdemokrati. 

X

Personaleudvikling 
Via systemet for udviklingssamtaler og deltagelse i 
interne og eksterne kurser har ansatte i ADM mulighed 
for at holde sig personligt og fagligt ajour med de krav, 
der stilles. 

X

Fællesindkøb 
Den fælles indkøbsafdeling sikrer boligorganisationer og 
afdelinger mulighed for at foretage indkøb til favorable 
priser i overensstemmelse med et indkøbskatalog, der  
revideres løbende. 

X

Tillægsydelser

Ydelse A B C D

Boligsocial rådgivning 
Vurdering af behov for planlægning af boligsociale 
aktiviteter. Støtte ved gennemførelse af enkeltarrange-
menter, f.eks. foredrag, udflugter og konferencer. 

X

Ansøgning om fondsmidler. Udformning af ansøgninger 
vedrørende byudvalgsmidler, kvartersløft og lignende. 

X

Kontakt til og samarbejde med ministerier, kommuner, 
andre boligorganisationer m.fl. om boligsociale spørgs-
mål, herunder bistand til kontaktudvalg, boligsociale 
netværk og lignende. 

X

Information 
Rådgivning og medvirken ved tilrettelæggelse og ud-
formning af design, tryksager, skiltning ved bebyggelser 
og lignende. 

X

Tilrettelæggelse og udarbejdelse af organisationens 
og afdelingernes egne tryksager, pjecer, beboerblade, 
beboervejledninger, nyhedsbreve, udlejningsmateriale, 
vedtægter, vedligeholdelsesreglementer og lignende, 
herunder udformning af layout og tekst, produktionssty-
ring og distribution. 

X

Kurser og seminarer 
Bistand ved udvikling, tilrettelæggelse og gennemfø-
relse af særlige kurser eller seminarer for en boligorgani-
sation eller boligafdeling. 

X

Medvirken ved planlægning og gennemførelse af 
studieture. 

X
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Tillægsydelser (fortsat)

Ydelse A B C D

Bistand ved tilslutning til ADM’s centrale edb-system 
med adgang til økonomisystemer, kontorautomatise-
ringssystemet m.m. 

X

Medvirken ved planlægning af uddannelsesforløb for 
personale og tillidsfolk. 

X

Energi og miljø 
Varetagelse af EnergiLedelsesOrdningen vedrørende 
kontrol med og styring af forbruget af vand, el og varme. 

X

Løbende kontrol med forbrug af energi og vand. Central 
overvågning af varmeanlæg via CTS-anlægget med 
direkte opkobling til ADM. 

X

Etablering af individuelle målersystemer og afregning af 
forbruget. 

X

Tilsyn med varmeanlæg X

Bistand ved projekter og analyser på energi og miljø-
området, om nødvendigt ved inddragelse af ekstern 
rådgiver. 

X

Bistand ved formulering af miljømålsætninger og 
handlingsplaner. Bistand ved etablering af byøkologiske 
foranstaltninger med henblik på ressourcebesparelser,  
affaldshåndtering, udearealer mv. 

X

Tillægsydelser (fortsat)

Ydelse A B C D

Sekretariatsvirksomhed for boligorganisationens  kursus- 
og uddannelsesudvalg. 

X

Økonomi 
Rådgivning om økonomisk sagsbehandling, likviditets-
styring mv. 

X

Bistand ved frivillig og tvungen ombytning af realkredit-
lån, ændring af pantebreve mv. 

X

Særlig kapitalforvaltning, f.eks. ved investeringer og i 
forbindelse med kollegier. 

X

Ekstraordinær udarbejdelse af budgetter, regnskaber,  
likviditetsanalyser, omkostningsanalyser, analyser af  
nøgletal mv. 

X

Byggeforretningsførelse 
Byggeforretningsførelse på bygherrens vegne ved  
opførelse af nybyggeri og ved større renoverings- og 
moderniseringssager, hvor der kræves indgående viden 
om byggetekniske/arkitektoniske og lovgivningsmæs-
sige forhold. 

X

Ved gennemførelse af større arbejder (konto 116) betales 
et teknisk/bygherretilsynshonorar, såfremt ADM udfører 
egentligt rådgivningsarbejde. 

X

IT/edb 
Rådgivning ved anskaffelse af edb-udstyr og løbende 
support til ejendomskontorer, afdelingsbestyrelser m.fl. 

X
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Tillægsydelser (fortsat)

Ydelse A B C D

Personaleadministration 
Varetagelse af ansættelsesforhold vedrørende særligt  
ansat personale i boligorganisationen og afdelinger,  
eksempelvis beboerrådgiver, ansatte i beboerlokaler  og 
lignende. 

X

Medvirken ved forhandling af lokalaftaler. X

Udvidet inspektørbetjening mv. 
Der kan indgås aftale om udvidet inspektørbetjening,  
særlig bistand fra økonomimedarbejder, sekretær og  
lignende, eksempelvis i forbindelse med etablering af 
lokalkontor, eller hvis arbejdsindsats og service ønskes 
udvidet i forhold til, hvad der vurderes som normalt 
inden for grundydelsen. Der sigtes ikke til særlige ar-
rangementer af kortvarig karakter, men til situationer, 
hvor der for en længere periode eller permanent sker en 
omstrukturering af personalets tidsforbrug i en afdeling 
eller boligorganisation. 

X

Kilde: Dette skema er opbygget på baggrund af Servicekoncept 1998 fra KAB – Bygge- 
og Boligadministration www.kab-bolig.dk.  
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Notat om temaundersøgelse 
1. Baggrund 
Med handlingsplanen mod fejl og mangler fra 1994 beslut-
tedes blandt andet at opbygge en referenceramme til brug 
i forbindelse med forvaltningsrevision. Landsbyggefonden 
fik lovhjemmel til at yde tilskud til tværgående temaunder-
søgelser jf. lov om almene boliger §94. 

Referencerammen består bl.a. af Økonomi- og Erhvervs-
ministeriets regnskabsstatistik og Landsbyggefondens 
huslejestatistik/regnskabsdatabase. Grundlaget for 
disse statistikker stammer fra den obligatoriske regn-
skabsindberetning på edb-medium. Fra de indberettede 
regnskaber i Landsbyggefondens regnskabsdatabase 
kan der udsøges en række nøgletal fra regnskaberne. 
Det er i denne referenceramme, at temaundersøgel-
serne indgår. 

Formålet med de tværgående temaundersøgelser er at be-
lyse og eventuelt forklare årsager til forskelle i de overord-
nede statistikresultater. Der er tale om undersøgelser, hvor 
den beskrivende del tillægges stor vægt. 

Undersøgelsesresultaterne vil blive offentligt tilgængelige, 
og tænkes anvendt af bl.a. boligorganisationer, revisorer, 
det offentlige tilsyn m.fl. 

2. Emner 
Landsbyggefonden har fået udarbejdet en temaundersø-
gelse om henlæggelsessystemet. Undersøgelsen blev udgi-
vet i december 2001. 

Fonden har overvejet flere forskellige emner for den 
næste temaundersøgelse. Emnerne har været drøftet med 

repræsentanter for ministeriet, Kommunernes Lands-
forening, Københavns og Frederiksberg Kommune og 
Boligselskabernes Landsforening. Det er centralt for valg 
af emne, at der skal være en positiv interesse for emnet i 
den almene sektor. Dette er begrundet i, at temaundersø-
gelserne er tænkt som konkrete redskaber i dagligdagen. 

Fondens bestyrelse besluttede at vælge administrationsfor-
hold som tema for den næste undersøgelse. Undersøgel-
sen skal blandt andet beskrive årsager til forskelligheder i 
administrationsudgifter, herunder eventuelle relationer til 
forvaltningsform og serviceniveau.  

3. Historie og tidligere analyser 
Arbejdsgruppe 1991–1992 
I 1991 besluttede den daværende boligminister, at ned-
sætte en arbejdsgruppe, som blandt andet skulle se på de 
almennyttige boligselskabers administrationsudgifter og 
administrationsbidraget. Arbejdsgruppen havde til opgave 
at vurdere de da gældende regler. Arbejdsgruppen skulle 
under særlige forudsætninger overveje og eventuelt udar-
bejde forslag til ændringer på området.  

Målsætningen var, at de reelle administrationsudgifter 
burde opgøres entydigt, således at de direkte bliver afspej-
let i en individuel administrationsbetaling for hver enkelt 
afdeling/bolig. Afdelingernes betaling til selskab eller for-
retningsfører skulle være udtryk for de reelle omkostnin-
ger ved afdelingens administration. Når reglerne samtidig 
skulle være så gennemskuelige som muligt, ville der kunne 
skabes en sammenlignelighed mellem især forvaltnings-
udgifterne i de enkelte selskaber, der ville kunne fremme 
konkurrencen selskaberne imellem. Beboernes mulighe-
der for at vurdere driften af afdelingen og selskabet skulle 
dermed forøges. 

Udgangspunktet for vurderingen om, der var behov for 
ændringer blev således, at der skulle være fokus på gen-
nemskuelighed, sammenlignelighed og kostægthed. 

Arbejdsgruppen kom blandt andet frem til, at der var behov 
for ændringer af regelsættet, hvorefter man forventede, at 
den øgede gennemsigtighed ville føre til de ønskede resul-
tater, herunder en afdæmpet udvikling i omkostningerne. 

Konkret resulterede arbejdsgruppens arbejde i et forslag 
om, at der skulle sigtes mod en kostægte prisfastsættelse af 
afdelingernes betaling til selskabet for den udførte adminis-
udgifter fremover modsvares af indtægterne inden for hvert 
enkelt administrationsområde. 

Dette skulle blandt andet indebære, at der ikke ved budget-
tering af administrationsbidrag må ske modregning af 
selskabets indtægter fra rentemarginal m.v., hvilket kunne 
sløre udgifternes reelle størrelse. I selskaber med fælles 
forvaltning ville begrebet administrationsbidrag herved 
få et andet indhold end tidligere, idet bidragene størrel-
sesmæssigt skulle svare til administrationsudgifterne. Dog 
kunne man forvente, at det i mange tilfælde kunne føre til 
uhensigtsmæssige lejestigninger. Der blev derfor foreslået 
en adgang for boligselskaberne til at yde et rentetilskud til 
afdelingerne ved at overføre midler fra selskabets nettoren-
teindtægter fra fællesforvaltningen. Dog skulle dette ske ud 
fra et bruttoprincip, så et eventuelt tilskud figurerer som en 
særskilt post i regnskab/-budget. 

Samtidig blev det foreslået, at der skulle skabes mulighed 
for en opdeling af selskabets administrationsydelser i 
grundydelser og tillægsydelser. Men arbejdsgruppen lagde 
vægt på, at dette ikke skulle være en pligt. Grundydelserne 
skulle omfatte de “tunge“ administrationsområder som 
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udlejning, fraflytning, budget og regnskab, som er nødven-
dige for at opfylde lovens krav om forsvarlig forvaltning og 
beboerdemokrati. For dette skulle betales et ens bidrag pr. 
lejemål. Tillægsydelserne skulle så prisfastsættes af selska-
bet og frit vælges af afdelingsmødet. 

Boligselskaberne skulle endvidere have mulighed for at 
kunne differentiere administrationsbidraget for at kunne 
tage højde for eventuelle højere udgifter ved administration 
af meget små afdelinger. Derudover skulle faktorer som, 
hvorvidt afdelingerne er samspilsramte med byggeskader, 
fraflytninger, social funktion mv. kunne spille en rolle. 

Endelig skulle der fortsat være et vist spillerum for serviceni-
veauet og dermed udgifternes størrelse. Men der skulle til 
stadighed være fokus på, at udgifterne til administration 
skulle holdes på det lavest mulige niveau, herunder en 
løbende vurdering af medarbejderstaben. I den forbindelse 
pegede arbejdsgruppen på det kommunale tilsyns opgave i 
relation til at vurdere udgifterne. 

Der blev også set på fordelingsproblematikken. Dels 
fordelingen af administrationsudgifter mellem boliger, 
byggesager og erhvervslejemål. Og dels mellem ejen-
domsfunktionær og inspektører. Her blev det præciseret, 
at såfremt inspektøren udførte ejendomsfunktionær-
arbejde, skulle den pågældende afdeling selv betale. 
Og mht. erhvervslokaler m.v. foreslog arbejdsgruppen 
en fordelingsnorm baseret på areal (pr. påbegyndt 60 
m²erhvervsareal). 

For bedre at kunne sammenligne selskaber med egne admi-
nistrationslokaler og selskaber med lejede lokaler, opfordre-
de arbejdsgruppen til, at der skulle ske en intern forrentning 
af friværdien af egne lokaler. 

4. Regelgrundlaget 
Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger blev i høj 
grad indarbejdet i Lov om boligbyggeri (Lov nr. 181 af 14. 
april 1993 om ændring af lov om boligbyggeri), Bekendtgø-
relse om almennyttig boligvirksomhed m.v. (bkg. nr. 99 af 4. 
februar 1994) og den tilhørende Vejledning om almennyttig 
boligvirksomhed m.v. fra maj 1994.  

Reglerne er videreført og fremgår nu dels af Bekendtgørelse 
af lov om almene boliger samt støttede private andelsbo-
liger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 427 af 28. maj 2001), dels 
af Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (bkg. 
nr. 1103 af 13. december 2000) samt Vejledning af drift af 
almene boliger m.v. fra 1996. 

Hovedelementerne i reglerne for almen boligadministration 
er som følger: 

Med bekendtgørelsen/vejledningen fra 1994 blev reg-
len om det kostægte administrationsbidrag indført. Det 
kostægte princip indebærer, at afdelingernes administrati-
onsbidrag skal budgetteres så kostægte som muligt - uden 
krav om egentlig tidsregistrering, og således afspejle de 
reelle omkostninger forbundet med driften.  

Generelt skal administrationen til stadighed tilrettelægges ef-
ter rationelle administrationsmetoder og således, at beboernes 
interesser varetages bedst muligt. Administrationsbidraget 
skal søges holdt på det lavest mulige niveau, men dog have en 
sådan størrelse, at der kan sikres en forsvarlig administration. 

Administrationsudgifterne skal opgøres entydigt, med fo-
kus på gennemskuelighed, sammenlignelighed og kostægt-
hed. Dette med sigte på at afspejle de reelle/individuelle 
omkostninger for de enkelte afdelinger/lejemålsenheder.

Formålet med indførelsen af det kostægte princip er, at 
skabe mulighed for sammenligninger af de enkelte boligor-
ganisationers administrationsudgifter, samt medvirke til at 
fremme konkurrencen mellem boligorganisationerne, og 
endvidere give beboerne bedre mulighed for vurdering af 
de reelle omkostninger forbundet med driften. 

For at sikre gennemskueligheden må der ikke ved bud-
getteringen af administrationsbidraget tages hensyn til 
boligorganisationens eventuelle nettorenteindtægter. 
Afdelingernes bidrag til organisationen skal afspejle de 
reelle omkostninger, forbundet med administrationen, og 
samtidig budgetteres så de fuldt ud dækker boligorganisa-
tionens udgifter til administration.  

For at imødegå lejestigninger i visse afdelinger, som følge af 
at den hidtidige adgang til modregning med organisationens 
nettorenteindtægter ikke kan udnyttes, er der således samti-
dig åbnet op for, at organisationen i stedet kan yde et tilskud 
til afdelingerne via nettorenteindtægter fra fællesforvaltning. 

Boligorganisationen kan vælge mellem tre forskellige meto-
der når den samlede budgetterede administrationsbetaling 
fra boligafdelinger i drift skal fordeles på de enkelte afdelin-
ger i form af administrationsbidrag: 

 • Samme bidrag pr. lejemålsenhed
 • Grundbidrag og tillægsbidrag
 •  Grundbidrag opdelt i et fast bidrag, fastsat pr. afdeling 

og et bidrag fastsat pr. lejemålsenhed. 

Grundydelsen opkræves med ens bidrag pr. lejemålsenhed.   
Grundydelserne skal som minimum omfatte betaling for de 
såkaldte  tunge administrationsområder – så som udlejnings-, 
fraflytnings-, inspektions- og  regnskabsadministration, som 
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er nødvendige for at opfylde lovens krav om en forsvarlig 
forvaltning. 

Tillægsydelserne, som er alt udover grundydelserne, kan til-
bydes og vælges af afdelingerne. Tillægsydelserne prissæt-
tes af boligorganisation og tager udgangspunkt i forde-
ling/tidsregistrering af medarbejdernes ydelser, samt evt. 
andel/stk. pris i forbindelse med de administrative ydelser. 
Priserne på de enkelte ydelser skal fremgå af budgettet/
regnskabet. 

Boligorganisationens mulighed for at opdele grundydelsen 
i et fast bidrag, der beregnes pr. afdeling og et variabelt 
bidrag der beregnes pr. lejemålsenhed, har til formål at 
muliggøre en tilpasning af det totale bidrag til de faktiske 
(mer)omkostninger pr. lejemålsenhed, der kan forekomme i 
særlige afdelinger. 

Afdelingernes mulighed for valg af administrative tillægs-
ydelser, betyder følgelig at der kan være en vis forskel på 
udgifterne til administration i de forskellige organisationer/-
afdelinger. Tillige er der forskel på hvor stor en administra-
tiv indsats der fordres i boligorganisationer med mange 
små afdelinger i forhold til boligorganisationer med store 
afdelinger.  

Boligorganisationens ordinære administrationsudgifter 
opdeles i 3 hovedgrupper, bestyrelsesudgifter, forretnings-
førelse og revision (konto 502–530),der udgør bruttoad-
ministrationsudgifterne. I en tilhørende fast note opgøres 
boligorganisationens udgifter til nettoadministration, med 
udgangspunkt i bruttoadministrationsudgifterne fratrukket 
indtægter fra ekstern driftsadministration, gebyrer og byg-
gesagshonorar.  Nettoadministrationsudgiften angives som 
en total og pr. lejemålsenhed.  

 Administrationsudgifter i forbindelse med byggesager i 
bred forstand skal fuldt ud dækkes af byggesagshonorarer. 
Underskud på den almindelige drift må derfor principielt 
ikke dækkes via byggesagshonorarer. Dog vil eventuelle 
tidsmæssige forskydninger over flere regnskabsår kunne 
reguleres over arbejdskapitalen. 

5. Problemstillinger/spørgsmål 
a). Generelt
Indførslen af “det kostægte administrationsbidrag“ har 
givet anledning til diskussioner. Det er blevet fremført, at 
beregningen “det kostægte administrationsbidrag“ ikke 
nødvendigvis giver sammenlignelige resultater, idet f.eks. 
byggevirksomhedens omfang kan påvirke driftsbidragets 
størrelse. Emnet er endvidere aktualiseret som følge af øget 
fokus på udgifterne i sektoren. 

Overordnet set er den mest interessante problemstilling for-
skellighederne i administrationsudgifterne. Undersøgelsens 
fokus vil derfor skulle gå på at årsagsforklare disse forskel-
ligheder, herunder eventuelle relationer til forvaltningsform 
og serviceniveau. 

Der er i lovgivningen en række opgaver, som skal indgå i 
almen boligadministrationen. Det vil være yderst relevant 
at se nærmere på indholdet af disse. Hvilke minimumskrav 
skal opfyldes af administrationen, for at denne opfylder 
lovgivningen. Lovgivningens krav må forventes at skulle 
“oversættes“ til konkrete opgaver i administrationen for at 
kunne opstille en liste over minimumskrav. 

b). Udgiftsfordeling og personale 
En af de mulige forklaringer kan måske findes i fordelingen 
af udgifter mellem selve boligorganisationen og afdelin-
gerne, hvilket ofte giver anledning til debat. Forskellige 

konteringsopfattelser fører til usikkerhed om de tal, der 
indgår i statistikker og vurderinger vedrørende administra-
tionsbidraget. Der er fastsat principper for disse fordelinger, 
men de fortolkes formentlig forskelligt i praksis. Udviklingen 
af nye medarbejderprofiler og stillingsbetegnelser van-
skeliggør sondringerne. Dette gælder særligt fordelingen 
mellem inspektører og ejendomsfunktionærer, og eventu-
elle momsmæssige spørgsmål i den forbindelse. Føres den 
tid/udgift som en inspektør anvender som ejendomsfunk-
tionær for en afdeling, på afdelingens regnskab, som den 
bør? Hvordan sker fordeling af udgifter – foregår det efter 
skøn, efter tidsregistrering eller på anden vis? 

Andre forhold i relation til personalet, som kunne tænkes at 
spille ind på administrationsudgifterne, er sammensætnin-
gen af det administrative personale. Her tænkes på forhold 
som uddannelse, anciennitet, kompetencer i øvrigt, alder 
mv. Og i lighed med fordelingen af opgaver mellem inspek-
tører og ejendomsfunktionærer vil fordelingen af opgaver 
mellem de administrativt ansatte formentlig også være 
af en vis interesse. Såfremt aktivitets- eller serviceniveau 
ændres, foretages der så en løbende justering af størrelsen/
sammensætningen af medarbejderstaben? 

c). Organisation 
I naturlig forlængelse af de personalemæssige forhold 
ligger den mere organisatoriske opbygning. Hvordan 
organiserer de forskellige almene boligorganisationer sig? 
Hvordan indgår de forskellige forretningsområder i den 
organisatoriske opbygning? Her tænkes på områder som 
udlejning, inspektion, bogholderi, ledelse, sekretariatet mv. 

d). Administrationsproduktet 
Hvad er det for et produkt boligorganisationen leverer, og som 
afdelingerne/beboerne modtager for sit administrationsbidrag? 
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Hvordan er det bygget op, og hvilken udgiftssammensæt-
ning ligger der til grund? 

Hvordan prisfastsættes ydelserne? Foretages der skøn over 
udgifterne, anvendes der tidsregistrering mv. 

Et naturligt spørgsmål i forbindelse hermed er, hvorvidt 
administrationsudgiftsopgørelsen er dækkende i praksis. 
Formålet med dette kunne være, at man ønsker at holde 
administrationsbidraget nede. Dette kunne tænkes, såfremt 
administrationsbidragsstørrelsen anvendes som en konkur-
renceparameter? Men spørgsmålet er, om det reelt set er et 
parameter i valget af administration. I det tilfælde det viser 
sig, at administrationsbidraget er en reel konkurrencepara-
meter, hvilken rolle spiller tillægsydelser så? 

Benyttes de forskellige muligheder for at opdele administra-
tionsydelserne/bidraget i grund- og tillægsydelser? I så fald 
anvender afdelingerne disse muligheder aktivt? Det vil sige 
tager afdelingerne konkret stilling til tilbuddene, ændrer de 
valgene undervejs? Vælger alle afdelinger i en boligorgani-
sation det samme? 

Er det udelukkende organisationen, som bestemmer ud-
valget af tillægsydelser, eller involveres afdelingerne i dette 
arbejde? 

Endelig er det interessant, hvorvidt der er forskel mellem 
hvilke ydelser, som ligger i grundydelser fra boligorganisa-
tion til boligorganisation?  

e). Andre forhold 
Et forhold, som kan have indflydelse på administrationsud-
gifter, og dermed interessant, er boligorganisationens valg 
mellem egne administrationsbygninger eller lejede lokaler. 

Mere overordnet figurerer valget mellem egen administra-
tion eller forretningsførerselskab? Hvilke parametre spiller 
ind, når en boligorganisation vælger forretningsfører? Er det 
udelukkende prisen?  

En anden fordelingsproblematik er fordelingen af opgaver 
mellem beboere og ansat driftspersonale. 

Et forhold som er nært forbundet med den almindelige 
vis indflydelse herpå, er byggesagsadministrationen. 
Hvordan påvirker eventuelle byggesagshonorarer de 
almindelige administrationsudgifter? Der er endvidere pro-
blemstillingen omkring afgrænsningen af, hvilke arbejder, 
der må opkræves byggesagshonorarer for. Og endelig er 
der betydningen af den tidsmæssige forskydning mellem 
indtægterne og administrationens udførelse. 

Et forhold, som må formodes at have indflydelse på hoved-
parten af de ovenfor præsenterede problemstillinger, er 
de forskellige stamdata for boligorganisationen, herunder 
i særdeleshed størrelsen (antal administrerede lejemål, 
antal ansatte mv.), men også forhold som alder, geografisk 
placering og boligtype. 

Endelig er der det kommunale tilsyns rolle. Spiller tilsynet 
en aktiv rolle ved f.eks. at stille spørgsmål vedr. udgiftsni-
veau eller vedr. valg af egen administrationsbygning eller 
lejede lokaler.  
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Opgavebeskrivelse 

1. Generelt 
Landsbyggefonden ønsker at gennemføre en undersøgelse 
af forskellige forhold i relation til almene boligorganisatio-
ners administration.  

Opgaven består på det overordnede niveau i ved udvalgte 
eksempler at beskrive en række faktiske forhold i den 
daglige administration. Ud fra beskrivelsen foretages en 
nærmere analyse af udvalgte forhold og problemstillinger i 
relation til almen boligadministrationen. 

For nærmere beskrivelse af almen boligadministration og 
forhold, der relateres hertil, henvises der til vedlagte notat.
 
Selve undersøgelsen udføres af et revisionsfirma, eventuelt 
i samarbejde med andre. Udvælgelsen af undersøgelses-
teamet vil ske efter indbudt licitation til udvalgte revisions-
firmaer. Undersøgelsen skal foregå i nært samarbejde med 
interesserede boligorganisationer/afdelinger samt  eventu-
elt det kommunale tilsyn hertil. 

2. Opgaven 
Der lægges vægt på, at opgaven håndteres så enkelt som 
muligt. Dette skyldes dels de begrænsede ressourcer, der 
stilles til rådighed, dels at emnet i sig selv kan opfattes kom-
plekst på grund af de mange forskellige forhold i de enkelte 
boligorganisationer. 

Undersøgelsen skal således ikke betragtes som et større 
samfundsorienterende forskningsprojekt, men primært som 
en beskrivelse af varianter inden for almen boligvirksomhed, 
som blandt andet konkret skal kunne anvendes i forbindelse 
med målsætningsarbejde og forvaltningsrevision i de al-

mene boligorganisationer. I princippet bør det tænkes ind i 
opgaveløsningen, at boligorganisationerne via undersøgel-
sen selv kan gå videre med sammenligninger og eventuelle 
benchmarkingundersøgelser. Der bør derfor i undersø-
gelsesrapporten indgå en enkel metodepræsentation af 
sådanne undersøgelser evt. suppleret med enkle eksempler 
baseret på undersøgelsesdeltagerne. 

Det er således ikke hensigten med undersøgelsen, at der skal 
formuleres egentlige forslag til ændringer af de nuværende 
forhold. Ministeriet og de repræsenterede organisationer i 
følgegruppen vil efterfølgende vurdere behovet herfor.  

Med baggrund i de beskrevne problemstillinger og overvej-
elser som fremgår af vedlagte notat om administrationsfor-
hold kan opgaven konkretiseres, således at undersøgelsen 
skal omhandle følgende emner (opdelt i hovedspørgsmål 
og eventuelle underspørgsmål): 

2.1 Delemner for temaundersøgelse om administrationsforhold

2.1.1 Administrationsopbygning  
 
Der skal foretages en beskrivelse af forskellige former for 
administrationsopbygning, hvori indgår organisering i for-
retningsområder, f.eks. udlejning, inspektion, bogholderi og 
sekretariatsopgaver i forhold til beboerdemokratiet. Herunder 
indgår også en beskrivelse af aftaler med eksterne parter f.eks. 
tekniske rådgivere mv. og aftaler mellem moder/datterorga-
nisationer. Der skal indgå statistik over forretningsførelse eller 
ekstern forretningsførelse i de udvalgte boligorganisationer.  

2.1.2  Personale
Der skal foretages en beskrivelse af medarbejdere i de ud-
valgte boligorganisationer med oplysning om: uddannelse, 

erfaring, kompetence, alder, anciennitet og beskrivelse af, 
hvor medarbejderne er ansat. Oplysningerne kan anvendes 
i vurderinger af uddannelsesbehov og ved rekruttering. 

Opgavefordeling mellem ansatte og beboervalgte beskrives. 

Det skal undersøges, hvordan lønudgift til inspektører mv., 
herunder synsopgaver, konteres sammenholdt med forde-
ling af arbejdsopgaver og -tid på organisation og afdelinger.
 
Moms i relation til arbejdsopgaver i forbindelse med samar-
bejde, byggeri mv. giver ofte anledning til spørgsmål. Spørgs-
målet forsøges belyst ved hjælp af en række faktiske cases. 

2.1.3  Administrationsproduktet og udgifterne hertil 
Beskrivelse af udgiftssammensætning og serviceprodukt i 
forbindelse med forskellige former for almen boligadmini-
stration. Der foretages udvalgte produktivitets- og effekti-
vitetsberegninger. Beregningerne gennemføres på et mere 
detaljeret niveau end kontoplanens (driftsbekendtgørel-
sens), f.eks. ved opdeling på forvaltningsområder. 

Beskrivelse af opdeling af administrationstilbuddet i grund-
ydelser og tillægsydelser og prisfastsættelsen af ydelserne. 
Involveres beboerdemokratiet i fastsættelsen af udbuddet 
af ydelser, og i så fald hvordan? 

Anvendes administrationsbidraget som en reel konkurren-
ceparameter? 

Betydningen af at administrationen har egne eller lejede 
lokaler bør belyses. 

Hvordan påvirker eventuelle byggesagshonorarer de almin-
delige administrationsudgifter? Herunder betydningen af 

APPENDIX B 

APPENDIX B



SIDE 141 I 158

den tidsmæssige forskydning mellem indtægterne og ad-
ministrationens udførelse? Endelig afgrænsningen af, hvilke 
arbejder, der må opkræves byggesagshonorarer for.  

Sammenligning mellem administration af privat udlejnings-
byggeri og af alment byggeri. 

Opstilling af minimumskrav til almen boligadministration i 
form af en tjekliste mv.  

3. Metoder 
Temaundersøgelsen er som nævnt primært en beskrivelse 
af, hvordan en række forhold omkring administrationen 
gribes an i 10-15 boligorganisationer. Derefter foretages en 
sammenfattende analyse og vurdering af forholdene.  

Beskrivelsen tager udgangspunkt i et ensartet sæt af forud-
sætninger. Disse kan f.eks. være følgende for de udvalgte 
boligorganisationer: 

 •  Stamdata om boligorganisationen/afdelingerne  
(alder, størrelse mv.) 

  •  Organisatorisk opbygning, herunder administrationens 
størrelse, opgavefordeling mellem administration, 
beboere og eksterne rådgivere mv. 

 •  Administrationens sammensætning (køn, alder, uddan-
nelse, anciennitet mv.) Opgavefordeling 

 •  Serviceniveau (objektivt set udfra hvilke ydelser, der 
tilbydes) 

 •  Den valgte administrationsform (ydelser, fordeling af 
udgifter etc.) 

Boligorganisationerne udvælges efter, at Landsbyggefon-
den gennem “Landsbyggefonden orienterer“ har opfordret 
landets boligorganisationer til at medvirke. For at sikre 
størst mulig repræsentation og dermed validitet mv., kan 
der blive tale om at opfordre enkelte boligorganisationer til 
at deltage, selvom de ikke umiddelbart melder sig. 

Ved udvælgelsen vil følgende parametre indgå:

 • Boligorganisationens størrelse

 • Organisatorisk opbygning af boligorganisationen

 • Geografisk placering  

 • Boligorganisationens alder
 
 • Andet 

Der skal således indsamles en stor mængde oplysninger, som 
for overskuelighedens skyld og af hensyn til læsevenlighe-
den af selve rapportens hoveddel, bør lægges i skemaform 
i tilknyttede bilag. Da de pågældende udvalgte boligorga-
nisationer selv har valgt at medvirke, må det forventes, at 
indsamlingen af data mv. kan være forholdsvis overskuelig. 
Dataindsamling må formodes primært at ske ved hjælp af 
spørgeskemaer. Der bør endvidere aflægges besøg med 
tilhørende samtaler med centrale personer hos de enkelte 
boligorganisationer – med særlig vægt på administrationen. 

Med baggrund i de foretagne beskrivelser foretages 
en tværgående analyse. Analysen skal i første omgang 
forsøge at afdække og årsagsforklare eventuelle forskel-
ligheder mv. mellem de enkelte boligorganisationer. I ana-
lysefasen kan der blive tale om at foretage supplerende 

interviews mv. Afrapporteringen af undersøgelsen baseres 
hovedsageligt på analysen. 

4. Organisering 
Det er særdeles vigtigt, at undersøgelsen tilrettelægges 
sådan, at alle de deltagende parter er indstillet på aktivt at 
bidrage til løsningen af opgaven på bedst mulig vis. Det for-
drer blandt andet, at der gives information om undersøgel-
sen og dens indhold på rette tid og sted. Når de boligorga-
nisationer/afdelinger, som skal deltage, er udvalgt, skal der 
ske en orientering om undersøgelsen. Denne orientering 
forestår revisionsfirmaet, der udfører opgaven. Der rettes 
henvendelse til boligorganisationerne og kommunerne. 

I lighed med den første temaundersøgelse nedsættes der en 
følgegruppe med repræsentanter for Økonomi- og Erhvervs-
ministeriet, kommunerne, revisorerne m.fl. Følgegruppen 
vil forud for iværksættelsen af undersøgelsen indkaldes til 
drøftelser, og derudover et passende antal gange undervejs 
i processen. Såvel fondens bestyrelse som følgegruppen vil 
løbende holdes underrettet om undersøgelsens forløb. Når 
endelig afrapportering foreligger, fremsendes denne til besty-
relsen og følgegruppen inden endelig offentliggørelse. 

5. Økonomi 
De nærmere forhold omkring det økonomiske grundlag, vil-
kår og rammerne i øvrigt for gennemførslen af undersøgel-
sen aftales i en skriftlig kontrakt mellem Landsbyggefonden 
og det team, som udvælges til at forestå undersøgelsen. 

Den økonomiske ramme er besluttet af fondens bestyrelse. 

6. Tidsplan 
Resultatet af udvælgelsen, som sker efter indbudt tilbud, 
af de der skal forestå undersøgelsen forventes at foreligge 
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inden 22.oktober 2002. Herefter kan der indgås kontrakt mv. 
Udvælgelsen af de boligorganisationer/afdelinger, der skal 
indgå i undersøgelsen vil kunne ske på samme tidspunkt. 

Der stiles mod, at undersøgelsen igangsættes ca. november 
2002 Undersøgelsesperioden forventes at vare ca. 1 år. Her-
med skal den endelige rapport foreligge primo 2004. 
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Statistik om de administrativt  
ansatte - notat fra Arbejdernes  
Erhvervsråd 

Karakteristik af administrativt personale i de  
almene boligorganisationer 
I 2002 var det samlede antal ansatte i de almene boligorga-
nisationer 10.642 personer ifølge Danmarks Statistik. Som 
det fremgår af tabel 1, har beskæftigelsen været svagt 
stigende siden 1993, hvor antallet af ansatte er opgjort til 
9.806 personer1).  

Ud af de 10.642 ansatte i almene boligorganisationer i 2002 
var godt 3.000 personer beskæftiget med administration. Som 
det fremgår at tabel 1, foreligger der ikke oplysninger om ar-
bejdsfunktion for knap 2.000 ansatte. Det må forven-tes, at en 
vis del af disse personer er ansat med administra-tivt arbejde, 
således at det reelle antal administrativt ansatte er lidt større. 

I det følgende gives en karakteristik af personer ansat i 
almene boligorganisationers administrationer med hensyn 
til køn, alder, herkomst, uddannelse og arbejdsfunktion. 

Kønsfordelingen  
Blandt de administrativt ansatte i de almene boligorganisatio-
ner er knap 60 procent kvinder, mens det kun er 14 procent 
af de øvrige ansatte i de almene boligorganisationer, der er 
kvinder2), jf. tabel 2. Til sammenligning udgør kvinderne 47 
procent af beskæftigelsen på hele arbejdsmarkedet i 2002.  

APPENDIX C 

Anm. Hovedforklaringen på den 
store andel ansatte med uoplyst 
arbejdsfunktion er, at mindre 

virksomheder ikke har krav på at 
oplyse dette til Danmarks Statistik.
  

Kilde: Beregninger af AErådet på 
baggrund af specialudtræk fra 
Danmarks Statistik. 

Kilde: Beregninger af AErådet på baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik. 

Tabel 1. Antal ansatte i de almene boligorganisationer fordelt på arbejdsfunktion

1993 1997 1999 2002

Antal ansatte

Almene boligorganisationer 9.806 10.343 10.511 10.642

– Administration - 3.046 - 3.010

– Håndværkspræget arbejde mv. - 5.958 - 5.645

– Uoplyst arbejdsfunktion - 1.339 - 1.987

Tabel 2. Ansatte i almene boligorganisationer i 2002 fordelt på køn

Almene boligorganisationer
Hele 

arbejdsmarkedet

Administration Øvrige I alt I alt

Procent Procent

Mænd 40,7 86,0 73,2 53,3

Kvinder 59,3 14,0 26,8 46,7

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

1)  Alle årsangivelser i dette bilag vedrører primo i året – dvs. f.eks. 1. januar 
2002. Beskæftigelsen i de almene boligorganisationer er afgrænset på bag-
grund af Danmarks Statistiks branchegruppering. Beskæftigelses- og bran-
cheoplysningerne vedrører det primære arbejdssted i november måned året 
før – dvs. f.eks. november 2001.  

2)  I gruppen “øvrige“ ansatte i de almene boligorganisationer er personer med 
uoplyst arbejdsfunktion inkluderet. Det er tilfældet i alle tabeller i dette 
appendix.  
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Siden 1997 er der sket en forskydning i kønsfordelingen 
blandt de administrativt ansatte i retning af flere kvinder. 
Som det fremgår af tabel 3, er kvindeandelen steget med 
godt 6 procent enheder i denne periode for de administra-
tivt ansatte i de almene boligorganisationer, mens stignin-
gen blandt alle beskæftigede under ét kun har været 1,1 
procent enhed.  

Kilde: Beregninger af AErådet på baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik. 

Tabel 3. Ændring i kønsfordelingen fra 1997 til 2002

Administrativt ansatte i almene  
boligorganisationer

Hele arbejdsmarkedet

1997 2002 Ændring 1997 2002 Ændring

Procent Pct. enhed Procent Pct. enhed

Mænd 47,0 40,7 -6,3 54,5 53,3 -1,1

Kvinder 53,0 59,3 6,3 45,5 46,7 1,1

I alt 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
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Aldersfordeling 
Aldersmæssigt er administrativt ansatte i de almene 
boligorganisationer karakteriseret ved at have en højere 
gennemsnitsalder end blandt beskæftigede generelt. Som 
det fremgår af tabel 4, er det 66 procent af de administrativt 
ansatte, der er over 39 år, mens den tilsvarende andel for ar-
bejdsmarkedet som helhed er 50 procent. Blandt ikke-admi-
nistrativt ansatte afviger aldersfordelingen endnu mere fra 
landsgennemsnittet, idet det blandt disse personalegrup-
per er 73 procent, der er ældre end 39 år.  

Kilde: Beregninger af AErådet på baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik.  

Tabel 4. Ansatte i almene boligorganisationer i 2002 fordelt på alder

Almene boligorganisationer
Hele  

arbejdsmarkedet

Administration Øvrige I alt I alt

Procent Procent

0–17 år 0,6 2,3 1,8 3,6

18–29 år 12,0 7,1 8,5 21,9

30–39 år 21,4 17,3 18,5 24,8

40–49 år 27,5 28,4 28,1 22,9

50–59 år 31,3 33,7 33,0 21,2

60–66 år 5,7 7,7 7,1 3,9

Over 66 år 1,6 3,5 3,0 1,8

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0
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Den “skæve“ aldersfordeling blandt de administrativt ansat-
te er ikke noget nyt fænomen, som det fremgår af tabel 5. 
 

Kilde: Beregninger af AErådet på baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik. 

Tabel 5. Ændring i aldersfordelingen fra 1997 til 2002

Administrativt ansatte i almene  
boligorganisationer

Hele arbejdsmarkedet

1997 2002 Ændring 1997 2002 Ændring

Procent Pct. enhed Procent Pct. enhed

0–17 år 0,7 0,6 -0,1 4,1 3,6 -0,5

18–29 år 11,6 12,0 0,4 24,4 21,9 -2,5

30–39 år 21,2 21,4 0,2 24,5 24,8 0,3

40–49 år 31,0 27,5 -3,5 23,6 22,9 -0,7

50–59 år 27,0 31,3 4,3 18,1 21,2 3,1

60–66 år 5,1 5,7 0,6 3,3 3,9 0,6

Over 66 år 3,5 1,6 -1,9 2,0 1,8 -0,2

I alt 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
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Etnisk sammensætning 
Blandt de administrativt ansatte i de almene boligorganisa-
tioner udgør indvandrere og efterkommere samlet set 2,9 
procent i 2002. For alle brancher under ét er andelen af ind-
vandrere og efterkommere næsten dobbelt så stor, nemlig 
5,5 procent, jf. tabel 6. Blandt de øvrige ansatte i de almene 
boligorganisationer er andelen af indvandrere og efterkom-
mere stort set på niveau med hele arbejdsmarkedet.  

Siden 1997 er andelen af indvandrere og efterkommere 
øget med 0,7 procent enheder blandt det administrative 
personale. Til sammenligning er andelen for alle beskæfti-
gede under ét steget med 1,5 procent enhed, jf. tabel 7. 

Kilde: Beregninger af AErådet på baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik. 

Kilde: Beregninger af AErådet på baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik. 

Tabel 6. Ansatte i almene boligorgansationer i 2002 fordelt på herkomst

Almene boligorganisationer
Hele  

arbejdsmarkedet

Administration Øvrige I alt I alt

Procent Procent

Danskere 97,1 95,2 95,8 94,5

Indvandrere og  
efterkommere

2,9 4,8 4,2 5,5

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabel 7. Ændring i etnisk sammensætning fra 1997 til 2002

Administrativt ansatte i almene  
boligorganisationer

Hele arbejdsmarkedet

1997 2002 Ændring 1997 2002 Ændring

Procent Pct. enhed Procent Pct. enhed

Danskere 97,8 97,1 -0,7 96,0 94,5 -1,5

Indvandrere og  
efterkommere

2,2 2,9 0,7 4,0 5,5 1,5

Ialt 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
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Uddannelsesfordeling 
Blandt de administrativt ansatte har mere end halvdelen en
erhvervsfagligt uddannelse (primært Handel og Kontor), 
mens det kun er 37 pricent af de beskæftigede generelt, 
der er erhvervsfagligt uddannet. Omvendt er andelen af 
ufaglærte blandt det administrative personale lavere end 
for arbejdsmarkedet som helhed. Ansatte med en videre-
gående uddannelse udgør stort set samme andel af det 
administrative personale i de almene boligorganisationer, 
som tilfældet er for alle beskæftigede under ét.  

Anm.: KVU, MVU og LVU betegner henholdsvis korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. 
Kilde.: Beregninger af AErådet på baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik. 

Tabel 8. Ansatte i almene boligorgansationer i 2002 fordelt på uddannelse

Almene boligorganisationer
Hele  

arbejdsmarkedet

Administration Øvrige I alt I alt

Procent Procent

Ufaglært 26,4 46,4 40,7 38,5

Faglært 51,8 49,6 50,2 37,2

KVU 3,6 1,7 2,2 4,3

MVU 13,6 2,1 5,3 14,0

LVU 4,8 0,3 1,5 5,9

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0
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Som det fremgår at tabel 9, er der siden 1997 sket en 
forskydning i uddannelsesfordelingen for administrativt 
ansatte i retning af færre ufaglærte og flere med en videre-
gående uddannelse. Denne udvikling flugter nogenlunde 
med den generelle tendens til stigende uddannelsesniveau 
på arbejdsmarkedet.  

Anm.: Se anmærkning til tabel 8. 
Kilde.: Beregninger af AErådet på baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik.  

Tabel 9. Ændring i uddannelsesfordelingen fra 1997 til 2002

Administrativt ansatte i almene  
boligorganisationer

Hele arbejdsmarkedet

1997 2002 Ændring 1997 2002 Ændring

Procent Pct. enhed Procent Pct. enhed

Ufaglært 29,6 26,4 -3,2 42,2 38,5 -3,8

Faglært 51,4 51,8 0,4 36,4 37,2 0,8

KVU 3,0 3,6 0,6 3,9 4,3 0,4

MVU 12,9 13,6 0,7 12,5 14,0 1,5

LVU 3,0 4,8 1,8 5,0 5,9 0,9

I alt 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
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Arbejdsfunktion 
Blandt det administrative personale er over halvdelen be-
skæftiget med kontorarbejde ifølge Danmarks Statistiks op-
gørelse over arbejdsfunktion. Derudover udgør ansatte, der 
kræver færdigheder på mellemniveau, også en relativ stor 
andel af det administrative personale, jf. tabel 10. Næsten to 
tredjedele af de ikke-administrativt ansatte er beskæftiget 
med “andet arbejde“, hvilket blandt andet omfatter ejen-
domsfunktionærer.  

Anm.: Opdelingen af de ansatte 
i de almene boligorganisationer 
i “administration“ og “øvrige“ er 
foretaget på baggrund af Danmark 
Statistiks definition af arbejdsfunk-

tion. Administrativt personale er 
afgrænset som de fem første ar-
bejdsfunktioner i tabeller, mens de 
øvrige arbejdsfunktioner kategori-
seres som øvrigt personale. 

Kilde.: Beregninger af AErådet på 
baggrund af specialudtræk fra 
Danmarks Statistik. 

Tabel 10. Ansatte i almene boligorgansationer i 2002 fordelt på arbejdsfunktion

Almene boligorganisationer
Hele 

arbejdsmarkedet

Administration Øvrige I alt I alt

Procent Procent

Ledelse på øverste plan 9,7 - 2,8 5,8

Højeste niveau 5,8 - 1,6 12,4

Mellem niveau 26,7 - 7,6 15,2

Kontorarbejde 51,9 - 14,7 10,3

Salg-, service og omsorg 5,9 - 1,7 12,9

Gartneri, landbrug mv. - 1,3 1,0 1,7

Håndværkspræget arb. - 7,2 5,2 10,8

Proces, transport og anlæg - 1,4 1,0 6,8

Andet arbejde - 64,0 45,9 10,7

Uoplyst - 26,0 18,7 13,4

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

APPENDIX C



SIDE 151 I 158

Siden 1997 er andelen af det administrative personale, der er 
beskæftiget med kontorarbejde, steget med godt 10 procent 
enheder, mens færre ansatte er beskæftiget med ledelse på 
øverste plan samt salg- og serviceopgaver, jf. tabel 11.  

  

 

Anm.: Se anmærkning til tabel 10. 
Kilde.: Beregninger af AErådet på baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik.  

Tabel 11. Ændring af de beskæftigedes fordeling på arbejdsfunktion fra 1997 til 2002

Administrativt ansatte i almene  
boligorganisationer

Hele arbejdsmarkedet

1997 2002 Ændring 1997 2002 Ændring

Procent Pct. enhed Procent Pct. enhed

Ledelse på øverste plan 13,0 9,7 -3,3 7,7 5,8 -1,9

Højeste niveau 7,4 5,8 -1,6 10,7 12,4 1,7

Mellem niveau 26,9 26,7 -0,2 13,9 15,2 1,3

Kontorarbejde 41,6 51,9 10,3 9,7 10,3 0,6

Salg-, service og omsorg 11,1 5,9 -5,2 12,6 12,9 0,3

Gartneri, landbrug og anlæg 2,3 1,7 -0,6

Håndværkspræget arb. 9,1 10,8 1,7

Proces, transport og anlæg 6,6 6,8 0,2

Andet arbejde 9,1 10,7 1,6

Uoplyst 18,2 13,4 -4,8

I alt 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
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Kommentarer fra de  
deltagende  boligorganisationer 

Kommentarer til temaundersøgelsen fra FSBbolig 
FSB er for så vidt grundlæggende enig i følgegruppens 
kommentarer til undersøgelsen. Undersøgelsen indikerer 
et behov for en ensretning af registrering af indtægter og 
udgifter. 

FSB har ved gennemgang af rapporten bemærket, at der er 
fejl i nøgletallene for boligorganisationer, der administrerer 
andre boligorganisationer m.m. 

I blandt andet nøgletal for antal ansatte pr. lejemålsen-
hed medtages udelukkende boligorganisationens egne 
afdelingers enheder, enheder fra de øvrige administre-
rede indgår ikke. Dette giver derfor ikke et reelt billede af 
nøgletallet. 

Det samme forhold er gældende for henholdsvis personaleom-
kostning pr. lejemål og lokaleomkostning pr. lejemålsenhed. 

FSB foreslår, at disse nøgletal enten kommenteres eller 
fjernes ved boligorganisationerne eller at de øvrige 
administrerede enheders antal indgår i beregningen af 
nøgletallene. 

Kommentarer til temaundersøgel-
sen fra Odense AndelsBoligforening 

I rapporten står der:  
“årsregnskabslovens regler er som udgangspunkt gældende 
for almene boligorganisationer, og dette …“  

Vores bemærkning:  
Bekendtgørelsens §71 stk. 2, 1. pkt.er affattet således:  
“Reglerne  i årsregnskabsloven finder alene anvendelse i 
det omfang, lov om almene boliger samt  støttede private 
andelsboliger m.v. eller bekendtgørelse om drift af almene 
boliger m.v. med bilag ikke  fastsætter regler“.  

Det er således bekendtgørelsens regler før årsregnskabs-
lovens.  

I rapporten fremgår det endvidere:  
“Som nævnt ovenfor er det i vejledningen anført …“  

Vores bemærkning:  
Bekendtgørelsens §38 stk.1 nr. 6 sondrer mellem udlån og 
tilskud til finansiering, hvilket indikerer, at ordet finansiere 
skal forstå som angivet i Nu Dansk Ordbog med:  “yde 
kapital til, støtte økonomisk“ og ikke udlån som fortolket 
i afsnittet.  

Vores konklusion er:  
at større anskaffelser (som f.eks. EDB-anskaffelser) kan pos-
teres direkte på arbejdskapitalen i.h.t. vejledningen, som 
ifølge ovenstående går forud for regnskabsloven.  

Kommentarer til temaunder- 
søgelsen fra AKB s.m.b.a. 

Vi har nu modtaget 5. udkast af temaundersøgelsen og 
skal – jf. også vores bemærkninger på det afholdte møde 
med de involverede boligorganisationer – gøre opmærk-
som på, at opgørelsen omkring antal ansatte pr. 1.000 
lejemålsenheder efter vores opfattelse fortsat er meget 
misvisende.  

Når vi påpeger dette specielt, er det fordi, at AKB er eksplicit 
nævnt, og derfor finder vi det rigtigst at kommentere den 
opgørelse, der efter vores mening giver det forkerte billede.
 
Resultatet viser, at AKB har et personaleforbrug, der er 
mindst 1 medarbejder pr. 1.000 lejemålsenheder større end 
de øvrige forretningsførerselskaber. Dette er ikke korrekt. 

Der er flere forhold, der gør sig gældende. 

For det første er andele af inspektøransatte i administratio-
nen ikke korrekt angivet jf. bemærkningerne til opgørelsen, 
hvor det angives, at en enkelt boligorganisation kompense-
rer ved at betale den enkelte boligafdeling for udførelse af 
administrativt arbejde. 

Det er i overensstemmelse med driftscirkulæret, at dette 
kan foregå, idet vi har foretaget en vurdering af vores lokale 
ejendomsleders arbejdsopgaver i administrative opgaver 
og øvrige opgaver, der vedrører ejendomsdriften. 

Resultatet af det er, at forretningsførerselskabets budget 
indeholder en udgift på 1.450.000 kr (2001-niveau), svaren- 
de til ca. 4 inspektørlønninger, der overføres som indtægt 
under konto 114 i de enkelte administrerede afdelinger. 

Såfremt disse funktioner skulle udføres i administrationssel-
skabet, ville det være nødvendigt at ansatte medarbejdere i 
forretningsførerselskabet for en tilsvarende budgetramme.
 
Derfor bør der også indregnes en inspektørandel for AKB i 
sammenligningen af antal ansatte. 

Herudover undrer det os noget, at der er foretaget korrek-
tion for afdelingsstørrelse hos nogle af forretningsførerorga-
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nisationerne. AKB har en lige så differentieret afdelingsstør-
relse som andre, dog således at vi også administrerer 4 store 
afdelinger på ca. 1.000 lejemål. Disse afdelinger har generelt 
tungere sociale problemer m.v., der kræver ekstraordinær 
indsats fra administrationen. Den situation er der imidlertid 
ikke reguleret for. 

Derfor er det svært at gennemskue den korrektion, der er 
foretaget for afdelingsstørrelse. 

Vi har tidligere anmodet om, at der bliver korrigeret for de 
funktioner, der er omkostningsneutrale for AKB. Det drejer 
sig om byggeadministrationen og energifunktionen, der 
principielt hviler i sig selv i forhold til indtægtsgrundlaget.
  
Herudover bør den særlige funktion omkring miljø- og bo-
ligsociale projekter – der er nødvendige på grund af vores 
administration af de mange byudvalgsbeboerrådgivere 
– også udgå af beregningen.  

Endvidere kan der stilles spørgsmålstegn ved medtagelse 
af elever, idet det meget ofte er en politisk afgørelse for 
den enkelte boligorganisation, hvor mange elever man der 
indstillet på at uddanne. 

Når der korrigeres for dette, vil der udgå 17½ medarbejder i 
beregningen i AKB, hvilket fremgår tydeligt af vores beman-
dingsoversigt (vedlagt).

Vi er ikke bekendt med de tilsvarende forhold i de øvrige for-
retningsførerorganisationer, der indgår i sammenligningen.

Det skal påpeges, at en del af ydelserne lige så godt kan købes 
eksternt. Er det tilfældet, vil ydelserne ikke indgå i antallet af 
ansatte, der skal til for at administrere 1.000 lejemålsenheder. 

Det er vores opfattelse, at et retvisende billede er meget 
værd, mens et ikke retvisende billede vil give nogle proble-
mer med at forklare, hvori forskellene ligger. Denne forkla-
ring kan meget nemt blive opfattet som et forsvar. 

Generelt vil vi gerne anføre, at sammenligningen med antal an-
satte pr. 1.000 lejemålsenheder og også sammenligning mel-
lem bruttoadministrationsomkostninger jo er meget afhængig 
af hvilket forvaltningssystem, der er etableret i de enkelte 
boligorganisationers administration af boligafdelingerne.  

AKB har for et års tid siden brugt oplysningerne i Landsbyg-
gefondens database for at prøve at finde den samlede for-
valtningsudgift (administrationsomkostninger og renhol-
delsesomkostninger) for den enkelte slutbruger, svarende til 
prisen som kunden (beboeren) betaler. 

Det giver nogle meget interessante resultater. Især viser det, at 
modeller, der bygger på en meget kraftig decentraliseringsmo-
del, ikke prismæssigt er væsentligt afvigende fra øvrige mere 
traditionelle modeller i forhold til den enkelte slutbruger.  

Der vedlægges til orientering et uddrag af denne under-
søgelse. 

Navnene på boligorganisationerne, der indgår i den her 
foretagne undersøgelse, fremgår af materialet. 

Når vi tager denne sidste del med, er det fordi vi finder det 
væsentligt at belyse, hvad den endelig pris for den faktiske 
slutbruger, altså beboeren, er. 

Det er tal, der er synligt i de enkelte afdelingsregnskaber uag-
tet hvordan forretningsførerselskabets konteringer og anven-
delse af forskellige forvaltningsmodeller hænger sammen. 

Generelt syntes vi, at det er en god ting at have fået foreta-
get den temaundersøgelse, men den efterlader i den 
foreliggende udgave lige så mange uafklarede punkter, som 
den drager reelle sammenligninger. 

Et system, der går på opbygning af benchmarking, vil være 
langt at foretrække, men de formler der skal anvendes, må 
være præciseret som ens for alle – eventuelt fra Landsbyg-
gefondens side.  

Som et klart benchmarkpunkt kan vi foreslå den pris, slut-
brugeren betaler for at blive administreret. 

Vi imødeser, at rapporten justeres med de ovenfor anførte 
bemærkninger, eller at man subsidiært undlader at bringe 
tabel 2.2.4.3.3.  
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1. Generelt 

Nærværende rapport omhandler blandt andet en række 
forhold omkring størrelsen af administrationsbidrag og 
administrationsudgifter, herunder de konti som admini-
strationsudgifterne består af som f.eks. personaleudgifter, 
lokaleudgifter og revision. 

Dette appendix har til formål, at de konkrete forhold i de 
omhandlede boligorganisationer og forretningsføreror-
ganisationer skal kunne ses i en større sammenhæng og i 
forhold til hele den almene sektor. Appendixet indeholder 
således en række forskellige opgørelser over omfanget af 
udgifterne til administration og størrelsen af administrati-
onsbidrag mv. 

For en nærmere definition af indholdet af de enkelte begre-
ber henvises til bilag B. 

2. Hvor stammer dataene fra? 

I forbindelse med etableringen af en referenceramme til 
arbejdet med forvaltningsrevision mv. i den almene bolig-
sektor, var et af elementerne etableringen af en regnskabs-
database i Landsbyggefondens regi. Dataene i regnskabs-
databasen stammer fra den obligatoriske indberetning 
af regnskaber på edb-medium til Landsbyggefonden fra 
boligorganisationer mv., som skal ske senest 6 måneder 
efter regnskabsperiodens afslutning. De indberettede 
regnskaber gennemgås for en række systemmæssige og 
regnskabsmæssige fejl, som herved sikrer den indholds-
mæssige kvalitet af regnskabsdatabasen. Der skal dog gøres 
opmærksom på, at det ikke er undersøgt, om de beløbs-
mæssige størrelser er korrekte, hvorfor der kan være fejl i de 
indberettede regnskaber. Omfanget af fejl og mangler kan 

påvirke gennemsnitsberegninger mv. Der må udvises en vis 
forsigtighed ved anvendelsen af udsøgte regnskabsdata. 
Landsbyggefonden har ved anvendelse af dataene til dette 
appendix foretaget yderligere kvalitetskontrol. 

Da regnskaberne først skal indberettes til Landsbyggefon-
den senest 6 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, 
er de seneste regnskaber i databasen regnskaberne for 
2002. Det er således disse regnskaber, der udgør grundlaget 
for dette appendix. 

Materialet fra regnskabsdatabasen er herefter baseret på 
699 boligorganisationer. De repræsenterer 481.713 boligle-
jemål og 36.000.008 m2. 

I 2002 var der i alt 775 boligorganisationer i sektoren. De 
omfattede 521.536 boliglejemål. Materialet fra databasen 
udgør således 92,4% af den samlede antal boliglejemål i 
den almen sektor. Totaltallene nedenfor er derfor udregnet 
som: “tallene fra databasen“ X (521.536/481.713).  
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3. Udvalgte hovedtal fra sektoren

I det følgende fremgår udvalgte totaltal for sektorens boligorgani-

sationer (forretningsførerselskaberne er udeladt). Tallene er opdelt

i hovedposter og delposter, herunder indtægter, udgifter og 

anlægsaktiver. Tallene er rundet op til hele 100 t.kr.

Hovedposter:

Samlede bruttoadministrationsudgifter Konto 530 1.690.300 t.kr.

Samlede nettoadministrationsudgifter Note til konto 601 1.451.500 t.kr.

De opkrævede administrationsbidrag udgør:

Egne afdelinger Konto 601.1 1.406.800 t.kr.

Andre støttede boliger Konto 601.2 47.700 t.kr.

Sideaktiviteter Konto 601.3 19.000 t.kr.

I alt Konto 601 1.473.500 t.kr.

Delposter:

Udgifter

Bestyrelseshonorarer + mødeudgifter Konto 501+502 81.400 t.kr.

Administrationsudgifter: 
(personaleudgifter, forretningsførelse,  
kontorhold, lokale, afskrivninger,  
særlige aktiviteter) Konto 511–516 1.540.700 t.kr.

Revision Konto 521 68.200 t.kr.

Tilskud til afdelingerne Konto 531 180.600 t.kr.

Renteudgifter Konto 532 610.400 t.kr.

Henlæggelser til dispositionsfond Konto 533 165.200 t.kr.

Ekstraordinære udgifter Konto 541 95.400 t.kr.

1) De samlede nettoadministrationsudgifter udgør 1.451.500 t.kr.
     Såfremt man fra de samlede bruttoadministrationsudgifter trækker
     administrationsbidrag fra andre støttede boliger og sideaktiviteter, 
     lovmæssige gebyrer samt byggsags- og bestyrelseshonorarer, giver 
     dette 1.451.300 t.kr. Differencen skyldes afrundinger.
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Indtægter

Lovmæssige gebyrer Konto 602  85.700 t.kr.

Renteindtægter Konto 603 994.900 t.kr.

Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Konto 604 165.200 t.kr.

Byggesagshonorar og bestyrelseshonorar Konto 605+606 86.600 t.kr.

Diverse indtægter Konto 607 48.300 t.kr.

Ekstraordinære indtægter Konto 611 73.600 t.kr.

Anlægsaktiver

Matrielle anlægsaktiver Konto 701–709 574.000 t.kr.

Finansielle anlægsaktiver Konto 712–719 534.200 t.kr.

Anlægsaktiver i alt  1.108.200 t.kr.

Yderligere tal:
Det kan tilføjes, at Deloitte i selve rapporten med baggrund i regn-
skabsdatabasen har udregnet det gennemsnitlige administrations-
bidrag for hele sektoren. 

Det skal dog bemærkes, at disse beregninger er baseret på regn-
skaberne for 2001, da regnskaberne for 2002 ikke var indberettet 
på daværende tidspunkt.



SIDE 157 I 158

LBF-orienterer nr. 336 22/6-2004

Temaundersøgelse om 
administrationsforhold m.m.
Landsbyggefonden har hjemmel til at yde tilskud til tværgå-
ende undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder i den 
almene boligsektor. 

I forbindelse med indførelsen af forvaltningsrevision i 
alment boligbyggeri opbygges der et sammenlignings-
grundlag (”referenceramme”). Referencerammen for 
virksomheden i almene boligorganisationer består bl.a. 
af regnskabsstatistik samt budget- og huslejestatistik 
(Landsbyggefondens regnskabsdatabase). Temaundersø-
gelserne er et led i opbygningen af referencerammen med 
det formål, at fremme omkostningsbevidsthed og effektiv 
forvaltning i de almene boligorganisationer.

Temaundersøgelse nr. 2 handler om administrationsfor-
hold m.m., herunder sektorens håndtering af de admini-
strative forhold. Det er revisionsfirmaet Deloitte, som har 
forestået den første del af undersøgelsen, som nu er afslut-
tet. Arbejdet vil nu blive fortsat i en anden del primært 
med udviklingsarbejde vedrørende benchmarking m.v. 
Når hele temaundersøgelsen er afsluttet, er det hensig-
ten at udgive en samlet publikation. Indtil da vil 1. del af 
undersøgelsen dog være tilgængelig på Landsbyggefon-
dens hjemmeside.

Den første del af temaundersøgelsen har bl.a. set nærmere på:

1. Det kostægte administrationsbidrag. 
Det konstateres i undersøgelsen, at de opkrævede admi-
nistrationsbidrag i flere af de deltagende organisationer 

ikke igennem de undersøgte år dækker de realiserede 
nettoomkostninger ved administrationen. Budgetlægnin-
gen skal derfor være mere realistisk.

2. Ekstraordinære indtægter og udgifter.
Endvidere påviser undersøgelsen også eksempler på poste-
ring af ordinære udgifter som ekstraordinære, hvilket er i 
strid med årsregnskabslovens regler. Ekstraordinære udgif-
ter indgår ikke i fastsættelsen af administrationsbidraget. De 
udgifter der både budgetteres og efterfølgende konteres 
på ekstraordinære poster er forskelligartede. En del af disse 
poster skulle medtages som ordinære poster, og dermed få 
indflydelse på administrationsbidragets størrelse.

3. Kontering af udgifter til ejendomsinspektører  
og ejendomsfunktionærer.
Det kan også konstateres, at udgifterne til ejendomsin-
spektørfunktionen konteres forskelligt. Inspektørudgifter 
skal efter reglerne konteres på organisationens budget, 
d.v.s. inden for administrationsbidraget. Det vurderes, at 
nogle af inspektøropgaverne udføres af ledende ejendoms-
funktionærer (ejendomsmestre m.v.) og dermed konteres i 
afdelingerne uden om administrationsbidraget. 

Ovenstående viser, at der er en række forhold, hvor praksis 
ikke opfylder hensigten med det gældende regelsæt for 
sektoren. Landsbyggefonden finder på baggrund heraf, at 
der er behov for information rettet mod boligorganisatio-
ner, revisorer og det kommunale tilsyn for at rette op på 
eventuelle misforståelser vedrørende regelsættet med det 
formål at ændre praksis på de nævnte områder.

Ad 1: Det kostægte administrationsbidrag:
Det følger af bekendtgørelsen om drift af almene boliger 
m.v. §27, at 

”Afdelinger i drift betaler et administrationsbidrag til bolig-
organisationen for administrationen. Administrationsbidra-
gets størrelse fastsættes af boligorganisationens bestyrelse, 
således at de samlede administrationsbidrag dækker bolig-
organisationens udgifter til driftsadministration, bortset fra 
eventuelle udgifter til byggesager … Der kan ikke opkræves 
administrationsbidrag for administration, der dækkes af 
særskilte lovmæssige gebyrer.”

Der skal således på budgetteringstidspunktet sikres dækning 
af omkostninger til administration, fratrukket indtægter fra 
byggesager, lovmæssige gebyrer samt ekstern administration. 
Det følger endvidere, at boligorganisationens nettorente-
indtægter, der stammer fra fællesforvaltning af egne boligaf-
delingers og egne midler, ikke må indgå i budgetteringen af 
administrationsbidraget. Med andre ord skal der budgetteres 
kostægte. Såfremt der ikke budgetteres kostægte, gives der 
ikke et korrekt billede af, hvad det reelt koster at administrere.

Specielt henledes opmærksomheden på den regnskabs-
mæssige behandling af større anskaffelser og konsekvensen 
for administrationsbidraget. 

Eksempelvis kan nævnes udgiftsførsel af IT-udgifter (anskaf-
felse af maskinel og programmel). Udgifter skal budget-
teres – anskaffelser afskrives over de ordinære udgifter efter 
vedtagne afskrivningsprincipper. Likviditeten til større anskaf-
felser kan fremskaffes ved arbejdskapitalmidler samt hvis der 
er fastsat maksimum for arbejdskapitalen fra dispositionsfon-
den. Større anskaffelser kan således ikke éngangsbogføres 
under ordinære eller ekstraordinære udgifter, men skal 
afskrives i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabsreglerne for en boligorganisations drift (organi-
sationsniveau) følger – bortset fra de fastlagte undtagelser, 
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kontoplan m.v. – i høj grad årsregnskabslovens regler, som 
bygger på drift af erhvervsvirksomheder.

Ad 2: Ekstraordinære indtægter og udgifter:
I bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. er der ved-
rørende ekstraordinære poster i de almene boligorganisatio-
ners regnskaber og budgetter henvist til årsregnskabsloven. 

Følgende fremgår af årsregnskabsloven med tilhørende 
regnskabsvejledning:

” … indtægter og udgifter, som hidrører fra andet end sel-
skabets ordinære drift, skal indgå i posterne ekstraordinære 
indtægter og ekstraordinære udgifter.”

samt

”Ekstraordinære poster er indtægter eller udgifter (her-
under fortjenester eller tab), der fremkommer som følge 
af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra 
virksomhedens ordinære drift, og som derfor ikke forventes 
at forekomme ofte eller regelmæssigt.”

Det er derfor fondens opfattelse, at ekstraordinære poster 
må være usædvanlige i almene boligorganisationer. Det for-
hold at en post ikke er budgetteret, gør den ikke automatisk 
til en ekstraordinær post. At en post bliver større/mindre 
end budgetteret gør heller ikke automatisk posten ekstraor-
dinær. Såfremt der er tale om forudsigelige og/eller tilbage-
vendende poster er disse at betragte som ordinære.
Eksempelvis kan nævnes: 
– Udlejningshonorar nybyggeri – ikke en ekstraordinær 
indtægt, men refusion ordinær indtægt kto. 602.21 
– Tilskud til afdelinger – ikke ekstraordinær udgift, men 
typisk ordinær udgift under kto. 531 

– Nettoprovenu ved salg af administrationsbygning – ikke 
en ekstraordinær indtægt, men en ordinær indtægt, der 
videreføres til dispositionsfonden 
– Lejeindtægter ved administrationsbygning – ikke en 
ekstraordinær indtægt, men ordinær indtægt under kto. 
602.22. Tilhørende udgifter er selvsagt heller ikke ekstraor-
dinære poster.

Ad 3: Kontering af udgifter til ejendomsinspektører og 
ejendomsfunktionærer:
Følgende fremgår af Vejledning om drift af almene boliger 
m.v.:
” … løn til inspektører, der alene varetager ledelse og 
inspektionsmæssige opgaver, konteres under boligorgani-
sationens driftsudgifter, konto 511.” 

Følgende fremgår endvidere: ”Omkring afgrænsningen af 
inspektørfunktionerne i forhold til ejendomsfunktionærer-
nes funktioner gælder det, at ejendomsfunktionærarbejde, 
som måtte blive udført af en inspektør, skal medtages på 
den enkelte afdelings regnskab som en driftsudgift.”

Fonden skal i forlængelse heraf fremhæve, at efter fondens 
opfattelse ligger den overordnede og tværgående ledelse 
af renholdelse og vedligeholdelse i inspektørfunktionen 
(regler/procedurer/blanketter ved til-/fraflytning/råderet/
vedligeholdelse mv., styring af omkostninger, ansættelse/
afskedigelse/overordnet ledelse af ejendomsfunktionærer, 
vedligeholdelsesplanlægning, udbud af opgaver, træk-
ningsretsarbejder osv.). Mens den praktiske gennemførelse 
(daglig ledelse af eventuelle lokale ejendomsfunktionærer, 
daglige renholdelses- og vedligeholdelsesopgaver, beboer-
kontakt, rekvirering af håndværkere, til/fraflytninger m.m.) 
forestås af den ledende ejendomsfunktionær (”arbejdsfor-
manden”) på stedet. Hvis begge eller flere typer funktioner 

påhviler en enkelt medarbejder, indebærer det, at der skal 
foretages omkostningsfordeling, f.eks. ved hjælp af time-
regnskaber eller lignende.

Det er således ikke stillingsbetegnelsen, men derimod 
arbejdsindholdet, der er afgørende for konteringen.

Landsbyggefondens regnskabskonsulenttjeneste er til 
rådighed med yderligere vejledning, hvis der er behov her-
for. Der henvises især til Rasmus Kofoed Pedersen, direkte 
tlf. 3376 2121 eller Benny Schmidt-Rasmussen, direkte tlf. 
3376 2122. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen – Birger R. Kristensen 
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