
 

 

    

  

Notat  

 Vedrørende: Styringsdialogmøde med Ledøje-Smørum 

almennyttige Boligselskab 

  

Redegørelse for styringsdialogmøde mellem Ledøje-

Smørum almennyttige Boligselskab og Egedal 
Kommune 

 

I medfør af lov om almene boliger m.v. § 164 skal Egedal Kommune føre tilsyn 

med de almene boligorganisationer, som har hjemsted i kommunen. Kommunen 

skal sørge for at holde et årligt dialogmøde, og offentliggøre en redegørelse for 

den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside. 

 

Redegørelsen er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde afholdt torsdag 

den 30. september 2021 kl. 09.00-09.45. 

 

Mødedeltagere 

Heidi Carl, formand, Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab 

Jørgen Lyak, næstformand, Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab 

Rikke Stisager, bestyrelseskonsulent, DAB 

Sara Ipsen, afdelingsleder, DAB 

Cigdem Koyuncu, juridisk konsulent, Egedal Kommune 

 

Årsregnskab  

Af revisionspåtegning for perioden 1. januar 2020-31. december 2020 er der 

ingen kritiske bemærkninger til driftsregnskabet. Det er revisionens opfattelse, 

at årsregnskabet viser et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, 

passiver og resultat for regnskabsperioden. Årsregnskabet har ikke givet 

revisionen adgang til forbehold. 

 

Boligorganisationen har fokus på at øge arbejdskapitalen de kommende år.  

 

Kommunen har fået årsregnskabet til kritisk gennemgang, og skal i den 

forbindelse påse, at boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er 

forsvarligt, jf. driftsbekendtgørelsens § 116.  

Egedal Kommune har påset årsregnskabet for boligorganisationen, og har ingen 

bemærkninger hertil.  
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Effektivitet 

Driftsbekendtgørelsen indebærer bl.a., at boligorganisationen skal gennemføre 

løbende kontrol med henblik på at øge sparsommelighed, produktivitet og 

effektivitet. I dokumentationspakken er der målinger for effektivitetspotentiale. 

Effektivitetsmåling sker ved, at sammenligne afdelingen med andre ”tvilling-

afdelinger”. Sammenligningen mellem afdelingen og tvilling-afdelingen sker ud 

fra udvalgte driftskonti.  

 

Ifølge dokumentationspakken ligger effektiviteten for regionen på 79,1 % mens 

den for Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab er 88,8%. Effektivitet 

fordeles efter farven rød, gul og grøn. 

 

Afdeling Kærhavegård har farven gul. 

 

Afdeling Hindbærvangen har farvel grøn. Dvs. afdelingen er en af regionens 

mest effektive afdeling.  

 

Boligorganisationen arbejder løbende på at gøre driften mere effektivt, f.eks. 

ved indførelse af e-syn, som har givet besparelse op til 30%, e-drift, indkøb af 

robotplæneklipper. Som led i digitaliseringsstrategi gør DAB brug af E-boks til 

fremsendelse af lejekontrakter, og der er stort potentiale til at spare porto og 

lette sagsbehandlingen.  

 

Status for afdelingerne 

Fælles for begge afdelinger er, at de er velfungerende og henlæggelse til 

vedligeholdelse er over benchmark.  

 

Afdeling Kærhavegård: Der arbejdes med et ønske om at gøre alle 

terrassedørene todelte.  

 

Afdeling Hindbærvangen: Gasfyret skal udskiftes, og på afdelingsmødet er der 

godkendt proces om viderearbejde med installation af fjernvarme.  

 

Boligselskabets fokuspunkter  

Boligselskabet har oplevet et par gange, at kommunen har anvist familier med 

børn til afdelingens ældreboliger. Kommunen anerkender, at der er sket fejl med 

anvisningen en enkelt gang. Dog forklarede kommunen, at nogle borgere, som 

godkendes til en almen ældrebolig, kan have hjemmeboende børn. 

Udgangspunktet er dog, at der er anvisningsregler og visiteringskriterier til 

ældreboliger, og det er den berettigede personkreds, som skal flytte ind. I 

almenboliglovens § 54, stk. 1, er der mulighed for, at ældreboliger kan udlejes 

til andre end den berettigede personkreds: 

 

”Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til 

ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre 
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boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den 

berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den 

berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten.” 

 

Egedal Kommune vil dog bestræbe sig på, at anvise den berettigerede 

personkreds til ældreboligerne.  

 

På mødet fremhævede formandskabet, at såfremt kommunen ikke kan 

anvise ældre til boligerne skal kommunen sende spørgsmålet videre til 

udlejningen i DAB. Det kan oplyses, at kommunen har ventelister til 

ældreboligerne, og kommunen ikke oplever udfordringer med anvisning 

af borgere til ældreboligerne.  

 

Beboerdemokratiet 

Der er afdelingsbestyrelser i begge afdelinger og en velfungerende 

organisationsbestyrelse. 

 

Under covid-19 og forbud mod større forsamlinger var det alligevel muligt at 

holde fysiske møder med iagttagelse af de retningslinjer, som 

sundhedsmyndighederne har udstedt herfor.  

 

I stedet for at holde klassisk fastelavn med ”slå på katten i tønden” under 

nedlukning, blev der uddelt fastelavnsboller.  

 

Der er forsøg på at skabe noget mere fællesskab blandt beboerne ved, at der 

arrangeres forskellige udflugter og arrangementer for at skabe mere og god 

naboskab og socialt samvær. 

 

Udlejning 

Rammeaftalen er ved at blive godkendt af Byrådet. Når godkendelsen foreligger, 

vil boligselskaberne vil blive inviteret til en drøftelse af de individuelle 

organisationsaftaler. 

 

Evaluering af mål og resultater 

Til sidste års dialogmøde blev der ikke indgået nogen aftaler.  

 

Næste års styringsdialogmøde  

Egedal Kommune har spurgt til, om dialogmødet kan flyttes til inden 

sommerferien. Da organisationsbestyrelsen holder møde start juni, hvor 

årsregnskabet godkendes, er der derfor ikke tids nok til at forberede og afholde 

styringsdialogmødet inden sommerferien.  

 

Evt.  

Der var ikke noget til dette punkt.  

 


