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I lovgivningen om effektivisering af den almene bolig-
sektor fra 2016 præciseres organisationsbestyrelsens 
ansvar. Der står blandt andet, at organisationsbesty-
relsen skal påse, at boligorganisationen udøver god 
økonomistyring og egenkontrol samt løbende fremmer 
kvalitet og effektivitet under hensyntagen til almenbo-
liglovens formål og målsætninger. 

Det skal vi dokumentere ved at aflevere en admini-
strativ årsberetning, der gør rede for regnskabsårets 
økonomiske udvikling, økonomistyring, eventuelle 
påtaleforhold fra revisoren og den egenkontrol, vi har 
haft i boligorganisationen og vores afdelinger.

Bo-Vitas bestyrelse skal ifølge loven løbende doku-
mentere, at vi har styr på vores økonomi, og at vi 
er effektive og kvalitetsbevidste inden for alle vores 
forretningsområder.

Årsberetningen er opbygget på den måde, at vi først 
beskriver Bo-Vitas overordnede målsætninger og 
strategier, der fører videre til vores økonomistyring, 
økonomiske udvikling og egenkontrol inden for 
organisationens forretningsområder.

    2020ADMINISTRATIV
BERETNING

Gennem de sidste 10 år har vi i Bo-Vitas organisationsbestyrelse systematisk arbejdet med vores mission, 
vision, målsætninger og strategier.
Bo-Vitas visioner realiseres ved at gennemføre følgende mål og strategier inden for hver af vores tre over-
ordnede målsætninger:  

1. ET KØBENHAVN FOR ALLE:
• Strategi for nybyggeri og renovering – ”Vi bygger hjem” (revideret og vedtaget 2020)
• Strategi for drift og vedligeholdelse (revideret og vedtaget 2017)

2. FÆLLESSKABER FOR ALLE:
• Beboerdemokratisk strategi (vedtaget 2012)
• Boligsocial strategi (revideret og vedtaget 2015)

3.  EN STÆRK ØKONOMI:
• Budgetstrategi (revideres årligt og vedtaget senest i 2020)
• Strategi for trækningsret, dispositionsfond og arbejdskapital (revideret og vedtaget 2019)

Strategierne bliver løbende evalueret, blandt andet i forhold til budgetstrategien. Det er besluttet at udarbejde 
en plan for effektiv bæredygtighed i forlængelse af vores strategi for nybyggeri og renovering og som en 
erstatning for vores strategi om drift og vedligeholdelse.

1. Målsætninger 
og strategier
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Den økonomiske udvikling i Bo-Vita følges, kontrol-
leres og styres ud fra budgetstrategien for at sikre 
effektivitet og kvalitet i udviklingen. De mål, som er 
fastlagt i budgetstrategien, er en politisk prioritering 
ud fra en vurdering af områdernes væsentlighed. 
Budgetstrategien fastlægger:

•  Den samlede økonomiske udvikling inden for  
   afdelingernes drift og vedligeholdelse
•  Budgetmål for hver boligafdeling, fx vedrørende 
   henlæggelsesniveau og større vedligeholdelses
   projekter 
•  Budgetmål for de enkelte udgiftskonti 
•  Forretningsområdernes udvikling i hele boligorga-
   nisationen.

”KONKLUSIONEN I FORHOLD TIL DEN SENESTE 
BUDSTRATEGI ER: VI SKAL STYRKE HENLÆGGELSER 
OG OPSPARINGEN TIL DE PLANLAGTE PERIODISKE 
VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER. DET SKAL SKE FOR AT 
FASTHOLDE VORES EFFEKTIVISERING, SIGTE EFTER 
EN LAV OG JÆVN HUSLEJEUDVIKLING, SIKRE DE 
20 CENTRALE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER SAMT 
FREMSKYNDE EN BÆREDYGTIG INDSATS”.

Corona-pandemien, Covid-19, ramte Bo-Vitas aktivi-
teter kort før sidste kvartal i regnskabsåret 2019/20. I 
forhold til afdelingernes økonomi betyder det, at en 
række projekter er udskudt til næste år. I forhold til 
afdelingernes personale har indsatsen været koncen-
treret om et nødberedskab/toholdsskift, så længe 
det er påkrævet.

2. ØKONOMISK 
UDVIKLING

Tidsplanen for budgetstrategien er, at den 
behandles og godkendes af organisati-
onsbestyrelsen i april måned. Forinden har 

hver boligafdeling opdatereret afdelingens vedligehol-
delsesplan, der gælder fra maj til november måned. På 
den måde sker der en hurtig implementering af de mål, 
som bliver fastlagt i forhold til boligafdelingernes ud-
giftsudvikling for henlæggelser til planlagte, periodiske 
vedligeholdelsesopgaver. 

Dortheavej i København
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Organisationsbestyrelsen har økonomisk haft et 
overordnet fokus på:

• EN MÅNEDLIG OPFØLGNING PÅ TILTAG, SOM 
SKAL MINDSKE TAB VED FRAFLYTNING 
Som opfølgning på revisionsrapporten fra årsregn-
skabet 2018/19 har organisationsbestyrelsen på et 
møde den 12. februar 2020 bestilt en plan for inddri-
velse/afskrivning af tab ved fraflytning.
 
• EN FASTLÆGGELSE AF DE FIREÅRIGE MÅL FOR 
DE SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER FOR ALLE BOLIG-
AFDELINGER
Ifølge budgetstrategien for afdelingernes budget 
2021/22 og jf. driftsbekendtgørelsens krav. 

• SOM LED I STYRINGSDIALOGEN MED KOMMU-
NEN ÅRLIGT AT FREMSENDE EVALUERING AF 
BUDGETSTRATEGI OG NY BUDGETSTRATEGI
Evaluering og egenkontrol sker på baggrund af en 
gennemgang, analyse og benchmarking af boligaf-
delingernes regnskaber og driftsbudgetter i forhold 
til Bo-Vitas budgetmål og -strategi.

• EN MULIG FORENKLING AF METODEN FOR 
POINTGIVNING UD FRA REGNSKABS- OG BUD-
GETDATA
Pointgivningen, som udarbejdes ud fra regnskabs-/
budgetdata, og som er en del af evalueringen af 
budgetstrategien, ligger til grund for prioritering og 
effektiv udnyttelse af organisationens støttemidler. 
Strategi for dispositionsfond, arbejdskapital og træk-
ningsret hænger tæt sammen med budgetstrategien. 
 
• AT DEN LØBENDE OPFØLGNING PÅ UDVIKLIN-
GEN I AFDELINGERNES ØKONOMI SKER VIA DEN 
ADMINISTRATIVE BUDGETKONTROL
Økonomiafdelingen i BO-VEST udarbejder to årlige 
budgetkontroller: én efter de første fire måneder i 
regnskabsåret, og én fire måneder før regnskabsaf-
slutningen. Budgetkontrollen omfatter en status 
på alle regnskabets udgifts- og indtægtskonti. 
Budgetkontrollen efter fire måneder udsendes til 
afdelingsbestyrelserne i forbindelse med forslag til 
nyt driftsbudget for det efterfølgende regnskabsår. 
Budgetkontrollen fire måneder før regnskabsåret 

udløber udarbejdes som en forberedelse af den 
kommende regnskabsafslutning.
Derudover foregår der i Bo-Vitas egenadministration 
en budgetkontrol hvert kvartal og med det seneste 
kvartal som den afsluttende budgetkontrol. 

Budgetkontrollen har til formål at sikre, at de bud-
getterede midler i de enkelte afdelinger bruges så 
effektivt som muligt og i overensstemmelse med det 
vedtagne i afdelingerne. Samtidig har kontrollen til 
hensigt at sikre fremdriften i de vedtagne projekter. 

Efter skiftet til BO-VEST/egenadministration i Bo-Vita 
har der været behov for en opdatering af retnings-
linjerne for budgetkontrollen i boligorganisationens 
afdelinger.

Boligorganisationen har på deres møde den 19. maj 
2020 behandlet og godkendt de nye retningslinjer 
for Bo-Vitas budgetkontrol, således at kravet om 
skriftlig forretningsgang på et væsentligt driftsområde 
er sikret.

• EN OPDATERING AF FORDELINGSNØGLEN FOR 
LØNUDGIFTER, ØVRIGE UDGIFTER SAMT SÆR-
LIGE UDGIFTER VEDRØRENDE DE FÆLLES EJEN-
DOMSKONTORER
Den 12. februar 2020 vedtog organisationsbestyrelsen 
fordelingsnøgler, hvor driften er organiseret i teams/
driftsfællesskaber.
 
• EN OPFØLGNING PÅ REVISIONSRAPPORTEN TIL 
REGNSKABET 2018/19
Der er af organisationsbestyrelsen nedsat et udvalg, 
som skal følge op på revisionsrapporten i regnskabet 
2018/19. Udvalget har efter et møde den 26. april 
2020 blandt andet indstillet, at der bør ske en regel-
mæssig opgørelse af kassebeholdningen i boligaf-
delingerne og senest i forbindelse med regnskabsaf-
læggelse. Organisationsbestyrelsen har på møde den 
19. maj 2020 taget opfølgningen på revisionsrapporten 
til efterretning. 
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3A. FORRETNINGSOMRÅDE: 
DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Strategien for effektiv drift indeholder en række tiltag 
inden for ressourceforbrugsområderne: vand, el, varme 
og affald samt initiativer, som giver besparelser på ren-
holdelse og ved indkøb af leverancer, fx fra håndværke-
re. Konkurrenceudsættelse af delopgaverne overvejes 
løbende, hvilket fx har medført, at snerydning er blevet 
udliciteret i en række driftsfællesskaber.

Organisationsbestyrelsen har i forhold til drift og 
vedligeholdelse haft et overordnet fokus på:

• POTENTIALE FOR EFFEKTIVISERING INDEN FOR 
ENERGI- OG RESSOURCEOMRÅDET
Det er vurderet, at strategien skal gøres til en integre-
ret del af planen for bæredygtighed. Der er nedsat 
et særligt udvalg på organisationens møde i oktober 
2020, som i løbet af 2021 kommer med oplæg og 
igangsætter en inddragende proces.

• EJENDOMSFUNKTIONÆRERNES SERVICE
Boligorganisationen har siden vedtagelsen af dens 
servicepolitik i 2013 foretaget en årlig spørgeske-
maundersøgelse, hvor afdelingsbestyrelserne er 
blevet bedt om at svare på spørgsmål i direkte rela-
tion til servicepolitikkens mål for adgang til service, 
kommunikation, handling og opfølgning. Den årlige 
evaluering er efter budgetmøderne i afdelingerne 
blevet forelagt organisationsbestyrelsen til oriente-
ring, samtidig med at resultaterne af undersøgel-
serne er blevet videreformidlet til driftschefen for 
personale til videre foranstaltning. 

Ejendomsfunktionærernes servicetilgang er helt 
grundlæggende i forhold til at kunne opnå de af 
boligorganisationen ønskede effektiviseringer. Ind-
satsen baserer sig på den grundantagelse, at kunde-
fokus er vejen til effektiv drift.

Planlagt møde med beboerdemokrater om status for 
service og forslag til videre indsats er udskudt indtil 
videre på grund af corona.

Bo-Vita vil videreudvikle servicepolitikken og opdatere 
den i løbet af 2021. 

I forbindelse med evaluering af budgetstrategien har organisationsbestyrelsen fået en overordnet status på 
drifts- og vedligeholdelsesstrategien, effektiv drift, som blev vedtaget i 2014 og revideret i 2017. 

Samtidig har vi fået en status for udviklingen i effektivitet i Bo-Vita, der er udarbejdet af styrelsens særlige 
effektivitetsenhed i forhold til almenstyringsdialog.dk.

Den seneste opgørelse viser en samlet forbedring af hele boligorganisationens effektivitet på over 30 % siden 
2014. Ifølge rapporten er der især effektiviseringspotentiale inden for renholdelse og administration. Disse 
effektiviseringstal indgår i vurderingen af vores frem-
tidige indsatser i forbindelse med boligorganisationens 
egenanalyse og evaluering af budgetstrategien. 

Boligorganisationen har på deres møde den 19. maj 
2020 behandlet og godkendt de nye retningslinjer 
for Bo-Vitas budgetkontrol, således at kravet om 
skriftlig forretningsgang på et væsentligt driftsområde 
er sikret.

3A. FORRETNINGSOMRÅDE: 
DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE
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3B. FORRETNINGSOMRÅDE: 
RENOVERING OG NYBYGGERI

Organisationsbestyrelsen har i forhold til renovering 
og nybyggeri haft et overordnet fokus på:

• UDVIKLING I EGENKAPITALEN
Egenkapitalen er afgørende for finansiel styring. 
Derfor udarbejdes forud for hvert organisationsbe-
styrelsesmøde en opdateret oversigt over boligorga-
nisationens egenkapital, egenkapitaloversigten. 

Egenkapitaloversigten viser en 10-årsplan for egen-
kapitalens udvikling, der er udarbejdet på baggrund 
af beslutninger om fx låneydelser eller tilskud fra dis-
positionsfonden. For at sikre et retvisende billede af 
egenkapitalens aktuelle status er der i 2019 sket en 
oprydning og ensretning i boligafdelingernes udlån 
og regler for afvikling af lån til dispositionsfonden. 
Oversigten over udlæg og forpligtigelser er aktiveret 
og gjort fuldgyldig.  

Jævnfør organisationsbestyrelsens vision og strategi 
for dispositionsfond, arbejdskapital og trækningsret 
er egenkapitalen tiltænkt en meget aktiv rolle i at 

understøtte og sikre boligorganisationens nybyggeri 
og større renoveringsprojekter, også projekter med 
supplerende støtte fra Landsbyggefonden. 

Derfor er det en helt central opgave at sikre en tæt 
koordinering mellem realiseringen af strategien for 
nybyggeri og renovering og udviklingen i organisati-
onens egenkapital. 

• BYGHERREUDVALG
Boligorganisationen har et historisk højt antal af 
nybyggerier og større renoveringssager med opga-
ver som afklaring, forberedelse, planlægning, projek-
tering og gennemførelse. Der er en stor opgave i at 
sikre, at boligorganisationen får den grundlæggende 
ledelsesinformation om de enkelte projekters status 
i forhold til den finansielle og kapacitetsmæssige 
styring. En central del af arbejdet er at afdække de 
risici, som særligt er i disse byggeprojekter. Et ar-
bejde, der starter, når projektaftalen underskrives, 
og det besluttes at igangsætte et nybyggeri eller en 
renoveringssag. 

Omdrejningspunktet for organisationsbestyrelsens 
indsats inden for renovering og byggeri er strategi-
en: ”Vi bygger hjem”, som er et værktøj for dialog 
og strategier til udvikling, kvalificering og priorite-
ring af boligbebyggelser. Strategien tager blandt 
andet afsæt i FN’s verdensmål og fastlægger otte 
pejlemærker for udviklingen af boligorganisationens 
boligafdelinger og nybyggeri. 

Strategien for 2020 er den seneste revision af organi-
sationsbestyrelsens strategi for nybyggeri og renove-
ring.

Nybyggeriet High Five på
Lersø Parkallé, København
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Organisationsbestyrelsen har derfor nedsat byg-
herreudvalget, som får en månedlig status på hvert 
projekt i forhold til indhold, projektets mål, økonomi 
og tidsplan.

Bygherreudvalgets rolle er med stor grundighed at 
behandle byggesagerne med henblik på at indstille 
beslutninger til endelig godkendelse i organisations-
bestyrelsen. 

For at styrke organisationsbestyrelsens arbejde på 
området er der behov for at udvikle et ledelses-
værktøj, der skaber overblik for organisationsbesty-
relsen. 

• EVENTUALFORPLIGTELSER
Eventualforpligtelser er blevet en del af de månedlige 
opgørelser over boligorganisationens egenkapital, 
da vurderingen af risici er central i årsregnskabets 
oversigt.

Det skal sikre, at boligorganisationens eventual-
forpligtelser fremgår af de månedlige opgørelser. 
Fx skal det sikres, at Mjølnerparkens byggekredit i 
forbindelse med helhedsplanen fremgår af den 
månedlige opgørelse, som nævnt i revionsrapporten 
for regnskabsåret 2018/19.

• INVESTERINGSPLAN
I forbindelse med den årlige opdatering af bud-

getstrategien vil organisationsbestyrelsen udarbejde 
et strategisk perspektiv med en investeringsplan for 
de kommende år. Det skal fastlægge den overord-
nede disponering af egenkapital og intern kapacitet 
i forhold til en realisering af nybyggerier og større 
renoveringer. 

• OPFØLGNING PÅ FORHOLD NÆVNT I REVIONS-
RAPPORTEN FOR REGNSKABSÅRET 2018/19 VED-
RØRENDE GYLDENRISPARKEN, SIGNALHUSET OG 
DEN GRØNNE TREKANT 
Gyldenrisparken: Vi afventer svar fra Landsbyggefon-
den vedrørende afklaring af salgsindtægt og uda-
mortiserede lån.

Signalhuset: Afgørelse ventes i sagen om det sup-
plerende administrationsbidrag, der er opkrævet af 
Lejerbo for perioden 2014/15-2017/18. 

Den Grønne Trekant: Støtte- og lempelsesbeløb, som 
administrator vurderer skulle være henført til driften, 
er rettet i 2019/20-regnskabet.

• GLASVEJ
Vi afventer svar fra Landsbyggefonden angående en 
helhedsplan for renovering som vedtaget i organisa-
tionsbestyrelsen på et møde i september 2019. 

I forhold til budgetstrategien styrkes afdelingens 
opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver. 

Renoveringen af det tidligere kloster Sct. Joseph til senior- og plejeboliger.
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4. BEBOERDEMOKRATI

Som en del af almenboliglovens målsætninger skal 
boligorganisationen arbejde for at fremme et velfun-
gerende beboerdemokrati. 

Organisationsbestyrelsen arbejder for at fremme et 
velfungerende beboerdemokrati gennem under-
søgelser og strategi- og handlingsplanen, som er 
vedtaget senest i 2015. 

Strategien handler om, hvordan organisations-
bestyrelsen kan understøtte beboerdemokratiet i de 
enkelte afdelinger, og om et stærkt beboerdemokrati, 
fx gennem bygherre- og boligsociale udvalg samt 
fællesarrangementer. 

For at målrette indsatsen i de enkelte afdelinger blev 
der i 2014 vedtaget en beboerdemokratisk hand-
lingsplan, der særligt udmøntede sig i en mentorord-
ning.

Seneste vurdering er, at strategi- og handlingsplanen 
virker efter hensigten, da afdelingsbestyrelserne 
generelt set varetager deres opgaver og funktioner 
som afdelingsbestyrelse. 

Der er i 2021 behov for at genformulere den bebo-
erdemokratiske strategi for i større udstrækning at 
kunne målrette indsatsen gennem adfærdspsyko-
logiske metoder, som man erfaringsmæssigt ved 
virker.

I 2012 vedtog organisationsbestyrelsen i Bo-Vita vores 
første beboerdemokratiske strategi. Strategien tog 
udgangspunkt i, at der i forbindelse med afdelings-
bestyrelsernes budgetmøder siden 2011 hvert år er 
indsamlet svar på 18 spørgsmål, som har til formål at 
vurdere, hvordan det går med beboerdemokratiet i de 
enkelte afdelinger. Den beboerdemokratiske strategi/
handlingsplan er ud fra det årlige spørgeskema evalue-
ret i 2015, 2017 og 2019. 
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5. BOLIGSOCIAL INDSATS

Som en del af almenboliglovens målsætninger skal 
boligorganisationen drage omsorg for, at boligafde-
lingerne er socialt velfungerende. 

Fra 2009 til 2016 arbejdede organisationsbestyrelsen 
inden for rammerne af begrebet ”Evnen til at bo”. 
I 2017 vedtog organisationsbestyrelsen den bo-
ligsociale strategi: Tryghed, trivsel og forankring.

I strategien er den boligsociale indsats først og frem-
mest et beredskab, som indsættes med kort varsel 
og tilpasses situationen hvor som helst i Bo-Vita. 

Driftens fremskudte indsats understøttes boligsocialt. 
Der er et fokus på at fremme frivilligheden og det 
gode naboskab. 

Forud for boligorganisationens stillingtagen er et 
særligt udvalg og beredskab nedsat til at behandle 
sager, som vedrører styring af de boligsociale hel-
hedsplaner: Hothers Plads (herunder Mjølnerparken, 
der udløber i 2021) og Den Grønne Trekant (Sigyns-
gade, der udløber i 2022). De boligsociale planer er 
finansieret med støtte fra Landsbyggefonden. Inden 
helhedsplanerne udløber, skal vi fokusere på at un-
derstøtte de to kommende store renoveringsprojek-
ter i de to boligafdelinger.  

I 2018 overgik den administrative styring af de 
boligsociale helhedsplaner til BO-VESTs ledelses-
sekretariat som for BO-VESTs øvrige boligsociale 
helhedsplaner.

Sideløbende med de boligsociale helhedsplaner har 
vi med støtte fra Landsbyggefonden haft forsøgspro-
jektet Beredskabet. Projektet udløber i august 2021, 
og organisationsbestyrelsen vil derfor udarbejde en 
ny boligsocial strategi/forretningsmodel for Bered-
skabet, der vil være baseret på selvfinansiering. Det 
fremadrettede omdrejningspunkt for Beredskabet er 
at skabe varige adfærdsændringer blandt beboerne 
for at gøre afdelingerne så socialt velfungerende 
som muligt.

Den årlige evaluering i forbindelse med trygheds-
analyser og spørgeskemaer til afdelingsbestyrelserne 
har vist, at der er en generel stor følelse af tryghed i 
Bo-Vitas afdelinger. 

Tryghedsteamet/Beredskabet i Mjølnerparken

”I DET FORLØBNE ÅR HAR BEREDSKABET VÆRET 
BREDT INVOLVERET I 85 SAGER FORDELT PÅ 29 BO-
LIGAFDELINGER. HERAF VAR 72 % UTRYGHEDSSKA-
BENDE. FEM SAGER ER FORTSAT VERSERENDE VED 
ADVOKAT, BEBOERKLAGENÆVN ELLER DOMSTOL”. 


