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BO-VESTs handlingsprogram 2018-19 omfatter stor set kun handlingspunkter fra sidste års handlingspro-
gram. To af handlingspunkter har vist sig så ressourcekrævende, at der ikke levnes tid til mange nye udvik-
lingsinitiativer. 

De to handlingspunkter er ”Administrator for flere boliger”, der omhandler det store projekt med at indkøre 
Bo-Vita som en del af BO-VEST, og ”Persondataforordningen”, der betyder ændrede arbejdsgange og doku-
mentation på rigtig mange områder.   

Målsætningerne bag programmet er fortsat ”Mest mulig kvalitet for færrest mulige penge”, ” Øget service-
niveau for beboere og beboerdemokrater”, ”Kendt for gode og attraktive boliger og boligområder” og ”Vi 
tager alment samfundsansvar”.  Disse målsætninger er besluttet ud fra drøftelser af, hvad det er, der skal til, 
for at vi kan opfylde visionen om BO-VEST som førende.

MEST MULIG KVALITET FOR FÆRREST MULIGE PENGE

Det er et mål for BO-VEST, at beboerne får mest muligt for deres huslejekroner.
Hvis vi skal øge ”udbyttet” af huslejen, er der flere veje at gå: 

1) Vi kan arbejde mere effektivt og reducere udgifterne både i administrationen og i afdelingerne, 
Noget, der omfatter en bred vifte af initiativer, som ligger i effektiv drift-projektet.

2) Vi kan også øge antallet af administrerede boliger, dels ved at organisationerne bygger nyt, dels ved 
at nye boligorganisationer eller andre aktiviteter administreres af BO-VEST.     
                  
Vækst gennem flere administrerede boliger kan føre til lavere administrationsbidrag og dermed lavere 
husleje, fordi vi kan udnytte stordriftsfordelene.  

       Effektiv drift i BO-VEST 

En proces, der involverer beboerdemokrati og medarbejdere
Effektiviseringsprojektet blev sat i gang i sommeren 2016. Det går ud på at skabe et sam-
let overblik over afdelingernes og administrationens effektiviseringspotentiale og på det 
grundlag udarbejde effektiviseringsplaner for den enkelte afdeling og for administrationen. 
Samtidigt udarbejdes et idékatalog, som kan anvendes i det videre konkrete arbejde med 
effektivisering. 

Kortlægning af effektiviseringspotentiale
Processen blev indledt med, at direktøren og teknik- og driftschefen besøgte samtlige 
afdelingsbestyrelser for sammen med dem at afdække effektiviseringspotentialet i den 
enkelte afdeling. Parallelt blev gennemført lignende møder med driftspersonalet og de 
administrative medarbejdere, for at give alle et indblik i processen og for at få deres idéer 
til mulige effektiviseringer. 

Idékatalog
På grundlag af input fra afdelingsbestyrelser og medarbejdere er der udarbejdet er idéka-
talog, som er udsendt til afdelingsbestyrelserne.

HANDLINGER:
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Effektiviseringsplaner
Administrationen udarbejder effektiviseringsplaner i samarbejde med afdelingsbestyrelserne og fremlægger dem 
til behandling på efterfølgende afdelingsmøder.

Effektiviseringsudvalg 
Et effektiviseringsudvalg, der består af repræsentanter for beboerdemokrati, medarbejdere og ledelse, har til op-
gave at være ’sparringspartner’ og kvalitetssikre idékatalog og effektiviseringsplaner.

Løbende opfølgning
Der vil blive fulgt op på effektiviseringen igennem 2017 og 2018 både for at sikre, at gevinsterne høstes og for 
løbende at iværksætte nye effektiviseringsinitiativer. Som et led i opfølgningen foretager tovholderen på effektivi-
seringsprojektet en statustur til alle afdelinger.

Måling
Der vil i 2018 blive set på regnskabstallene ud fra en række parametre, der er fastsat af Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet. Det drejer sig om renovation, forsikringer, energiforbrug, administrationsbidrag, renholdelse, ved-
ligeholdelse, og istandsættelse ved fraflytning. På baggrund af de tal kan BO-VESTs afdelinger sammenlignes med 
hinanden, såvel som resten af landet, på effektivitet.   

        Administrator for flere boliger

Indkøring af Bo-Vita
- Overførsel af data (bolig/beboer-data, økonomidata, personaledata)
- Håndtering af nye bygge- og renoveringssager
- Håndtering af nye boligsociale projekter
- Introduktion og indkøring af nye medarbejdere
- Etablering af det nye samarbejde med bl.a. 52 nye boligafdelinger og 15 nye ejendomskontorer, 
  herunder udrulning af effektiv drift-projekt, it-programmer, forretningsgange m.m. 
- Samarbejdet med Københavns Kommune som ny tilsynskommune

        Personadataforordningen

Den 14. april 2016 vedtog Europa-parlamentet den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. 
Formålet med forordningen er at øge datasikkerheden for den enkelte person gennem ens regler inden for EU. 
Med forordningens vedtagelse skærpes kravene til it-sikkerhed, organisatorisk sikkerhed samt informations- og 
samtykkekrav. 

For at være sikker på, at BO-VEST kender kravene i den nye lovgivning og bliver i stand til at overholde dem, har 
administrationen søsat et projekt, der skal kortlægge, hvilke personfølsomme data (på beboere, beboerdemokra-
ter, medarbejdere, ansøgere) vi har, hvem der har adgang til dem, hvordan de behandles p.t., og hvordan de skal 
behandles efter 25. maj 2018 for at leve op til lovgivningen. Det skal sikres, at it-systemerne lever op til de skær-
pede krav, og der skal udarbejdes procedurebeskrivelser, vejledninger, politikker m.v. Desuden vil medarbejdere 
blive uddannet i korrekt håndtering af persondata.

Hvis BO-VEST ikke bliver i stand til at leve op til alle kravene den 25. maj 2018, skal vi som minimum dokumentere, 
at vi har en plan for, hvordan vi inden for nær fremtid vil kunne leve op til kravene.

Gennemgangen af de mange systemer og arbejdsrutiner og den efterfølgende indførelse af nye forretningsgange 
vil indebære en effektivisering af arbejdet, fordi der som en naturlig del af forløbet luges ud i uhensigtsmæssighe-
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ØGET SERVICENIVEAU FOR BEBOERE OG BEBOERDEMOKRATER

Det er et mål for BO-VEST at øge serviceniveauet for beboere og beboerdemokrater. Det vil sige, at der skal 
være et gennemgående fokus på, at beboere og beboerdemokrater oplever at få en god service og klar kom-
munikation, når de henvender sig i administrationen og på ejendomskontorerne.

Det kræver, at vi følger med i den serviceudvikling, der sker i samfundet. Her tænkes især på den digitale udvik-
ling og de muligheder for betjening døgnet rundt, den giver. Her tænkes også på, at systemer skal være bru-
gervenlige, at der kommunikeres klart, og at alle skal kunne være med.

        Projekt service

Den tilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i 2016, viste stor tilfredshed blandt både beboere og 
beboerdemokrater med den service, der ydes i administrationen og på ejendomskontorerne – tilfredsheds-
tallene ligger på 75-80 pct. Men det betyder også, at der er 20-25 pct., der ikke er helt tilfredse. 

I 2017 er der igangsat et bredt serviceprojekt med det formål dels at øge niveauet for den service, BO-VEST 
yder til vores beboere og beboerdemokrater, dels at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på at levere 
god service, uanset hvilket job der varetages. Den forbedrede service må ikke samlet set være fordyrende, 
hvilket betyder, at serviceprojektet skal fungere parallelt med, at effektiviteten øges. 

Projektet omfatter:
• Definition af, hvad god service er: Hvad ønsker beboere og beboerdemokrater, blandt andet ud fra resulta-
 terne i tilfredshedsundersøgelsen - og hvad mener medarbejderne
• Udarbejdelse af en servicepolitik
• Udbredelse af en ny servicekultur 
• Udarbejdelse af retningslinjer for den service, der ydes (svartider på henvendelser, åbningstider, måden vi 
 kommunikerer på, kommunikationskanaler osv.) 
• Udarbejde en kommunikationsstrategi, der understøtter servicepolitikken
• Analyse af, på hvilke områder øget brug af it støtter op om at yde bedre service 
• Forsøg med ændrede åbningstider
• Mulighed for digital betjening 24 / 7. 

der. Samtidig vil der ske en digitalisering af flere arbejdsområder.

HANDLINGER:
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        Formidling af økonomidata 

Der vil blive arbejdet med, hvordan formidlingen af økonomidata kan blive mere pæda gogisk og letforstå-
elig. Herunder hvordan det gøres lettere for afdelingsbestyrelser at opdage afvigelser og andet, der kræver 
særlig opmærksomhed. 

        Ny kommunikationsstrategi for BO-VEST 

Kommunikationsstrategien vil blive revideret, så den kommunikation, BO-VEST leverer, understøtter service-
kultur, digitalisering og øget selvbetjening.

I udarbejdelse an kommunikationsstrategien vil der blive taget højde for beboernes og beboerdemokrater-
nes ønsker og holdninger til kommunikation og kommunikationskanaler i den seneste tilfredshedsundersø-
gelse.  
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GODE OG ATTRAKTIVE BOLIGER OG BOLIGOMRÅDER

Det er et mål for BO-VEST, at de boliger, vi administrerer, er gode og sunde, og at boligområderne som helhed 
er rare og trygge at færdes i.  

Den helt store indsats for gode tidssvarende boliger sker igennem helhedsplanerne - p.t. i alt 12 - og igennem 
de øvrige store renoveringsinitiativer. Der er tale om omfattende projekter, der forbedrer boligkvaliteten mar-
kant i vores områder, og som medvirker til, at vi kan imødekomme fremtidige ønsker og behov vedrørende 
boligen. Gode og attraktive boligområder handler om boligområder, der appellerer til de beboere, der bor her. 
Udearealer skal kunne danne ramme for, at beboerne kan mødes, og invitere til, at beboerne har lyst til at bruge 
og opholde sig i områderne. Attraktive boligområder er også trygge områder. Derfor er der, hvor der er behov, 
en boligsocial indsats til at understøtte beboere og boligområder. 

        Kommunikation om den gode afdeling

Der vil være fokus på at understøtte, at afdelingerne på hjemmesiden informerer om beboerhuse, fællesare-
aler og afdelingens sociale liv.

Udvikling og udbygning af de eksisterende beredskabsplaner for skimmel, legionella m.v.
BO-VEST har beredskabsplaner for, hvordan skimmel, legionella og lignende håndteres. I løbet af 2018 vil  
planerne blive udviklet og blandt andet tilføjet initiativer om forebyggelse og sikring af sunde boliger.

Projekt med længere tidshorisont

Attraktive udeområder
BO-VEST vil udarbejde et idékatalog til mere spændende og varierede boligområder, herunder klima sikring.

HANDLINGER:
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VI TAGER ALMENT SAMFUNDSANSVAR

Det er et mål for BO-VEST at leve op til politikken for alment samfundsansvar med dens fokus på økonomisk 
bæredygtighed, kulturel/social bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og klimamæssig bæredygtighed. 

Der er mange initiativer i gang både inden for rammerne af de tre boligsociale helhedsplaner og som selvstæn-
dige initiativer.

Handlingspunktet inden for alment samfundsansvar har i 2018-19 fokus på at synliggøre vores mange aktivite-
ter.  Kun cirka en tredjedel af de beboere, der deltog i tilfredshedundersøgelsen i 2016, forbinder BO-VEST med 
alment samfundsansvar. 

        Synliggørelse af indsats for alment samfundsansvar

I forlængelse af politikken for alment samfundsansvar, som blev godkendt i september 2015, vil der i den kom-
mende periode blive arbejdet med at synliggøre BO-VESTs arbejde med alment samfundsansvar inden for de 
tre fokusområder i politikken: Bæredygtige boligområder, engagement i lokalsamfundet og orden i eget hus. 
Synliggørelsen af indsatserne skal være med til at sikre, at de gode initiativer får den opmærksomhed, de fortjener. 
Herudover er ambitionen, at synliggørelsen af indsatserne vil være med til at udvikle og prioritere arbejdet med 
alment samfundsansvar. Indsatser, der skal synliggøres, er blandt andet: Antallet af elever/praktikanter og særligt 
ansatte i  BO-VEST, særlige boligsociale projekter og partnerskaber, BO-VESTs miljøprofil inkl. energirenoveringer 
samt sundhedsinitiativer for medarbejderne.

HANDLINGER
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