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vedr0rende styringsdia!ogm0de

Redeg0relse fra styringsdlalogm0de mellem H rsholm almene Boligselskab
(HAB) og H0rsholm Kommune 2016

Redeg relsen er udarbejdet i forlaengeise af styringsdialogm0det tirsdag
den 6, September 2016 kl. 13.00 -15.00.

M0dedeltagere:
Christian Balle Hansen  formand HAB
Dennis M0ller-Andersen, naastformand HAB
Liselotte Hvidt, bestyrelseskonsulent DAB
Markus P.N. Sprensen, bestyrelseskonsulent DAB
Mette Herber , Direkt0r Teknik, Arbejdsmarked, Social og Sundhed
Louise H0g, Center for Sundhed o  Omsorg
John Larsen, Center for Ejendomme
Jeanne Bertelsen, Center for B0rn og Voksne
Anja V. Johansen, Center for Arbejdsmarked
Mette Reimers, Center for Politik, Udvikling og Borgerservice
Charlotte Westergaard, Center for Politi , Ud ikling og Borgerservice

Herudover deltog borgmester Morten Slotved i den f rste Vi time af
m0det.

1. Fokuspunkter- HAB
Arsregnskabet for perioden 1. oktober 2014 - 30. September 2015 har ikke
givet revisionen anledning til forbehold. Kommunen har paset
irsregnskabet i henhold til driftsbekendtg0reisens § 113.

HAB s vision er stedse at sikre, at alle afdelinger er fremtidssikret, i
tidssvarende stand og attraktive for en bred personkreds.

Det sker ved:
® At afdelingerne har et huslejeniveau, der g0r det attraktivt og

muligt for flest mulige mennesker at leje boligerne.
® At afdelingerne har det h0jest mulige vedligeholdelsesniveau.

® At HAB bestraeber sig pa at yde st0tte fra HAB s dispositionsfond
til de afdelinger, der har behov for st0tte samtidig med, at der
sikres et fremtidigt raderum.
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Selskabsbestyrelsen har truffet en principiel beslutning om, at der ydes
st0tte fra HAB s dispositionsfond til afdelinger med behov for st0tte. St0tte
ydes ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor afdelingens fysiske, sociale
og 0konomiske forhold indgar som kriterier. Dette sikrer, at de mest
traangende afdelinger opnar st0tte.

Der opkraeves fortsat 75 kr. pr. lejemSI i indevaarende regnskabsar (2016-
2017) til ar ejdskapital.

Kommunen oplyste, at der fortsat er problemer med at fremskaffe et
tilstraekkeligt antal sma, billige almene familieboliger til borgere, som er
skrevet op p3 kommunens akutliste. Kommunens 0gede flygtningekvote
l gger et saarligt pres pa kommunen for at fremskaffe sma, billige
permanente boliger. HAB er i denne sammenhaang en vigtig
samarbejdspartner for kommunen.

Kommunen anerkendte det gode samarbejde med HAB omkring en saerlig
anvisningsaftale for 8 almene aeldreboliger i afdeling Seimersbo, der skal
udlejes som almene familieboliger i henhold til almenboliglovens § 55, stk.
7. Ifolge aftalen kan kommunen anvise disse boliger til flygtninge som
permanente boliger. Aftalen tradte i kraft den 1, oktober 2015 og er
gaaldende til den 30. September 2016. Parterne dr ftede en forlaangelse af
aftalen, og det aftaltes, at kommunen kan fremsende tillaeg til aftalen om
forlaangelse i yderligere 1 ar frem til den 30. September 2017.

Kommunen anerkendte ogsa vigti heden af anvisningsaftalen med HAB fra
2013, hvorefter kommunen har ret til at anvise lejere til 50% af de ledige
boliger som naermere anf rt i aftalen. I dokumentationspakken for
boligorganisationen HAB er det anf0rt, at den kommunale an isning
andrager 50,53% af de ledige boliger i perioden 1. oktober 2014 - 30.
September 2015 baseret pa medregning af kommunale anvisninger til
aaldreboligafdelingerne Margrethelund (5), Breelteparkens/Eldreboliger
(17) og Louiselund (36). Hvis anvisningerne til aaldreboligafdelingerne
udeholdes, s edes at alene familieboligafdelingerne medregnes, bliver
procenttallet for den kommunale anvisning 28,79%.

Anvisningsaftalen og mulighederne for en 0get kommunal anvisning i
familieboligafdelingerne har senest vaaret dr0ftet med HAB pa m0de den
15. marts 2016, hvor resultatet blev, at sagen skulle dr ftes i
selskabsbestyrelsen i HAB. Dette er sket bade den 14. april og den 18. juni
2016, og sagen vil igen blive dr ftet i selskabsbestyrelsen i december 2016.
HAB tilkendegav, at der naappe er udsigt til, at den kommunale
anvisningsprocent vil blive 0get, hvilket vil indga i kommunens overvejelser
i forbindelse med genforhandling af aftalen. Aftalen er gaaldende til 1. juni
2017, og if0lge aftalen forudsaettes det, at aftalen skal genforhandles
inden udl0b, dvs. i l0bet af 1. halvSr 2017.
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Udover ovennsevnte indeholder anvisningsaftalen en fleksibel
udlejningsaftale i henhold til almenboliglovens § 60. Kommunen kvitterede
for betydningen af den fleksible udlejningsaftale,

Kommunen kvitterede tillige for samarbejdet omkring de konkrete sociale
boligplaceringer.

HAB ser det som en stor udfordring at bygge nyt under hensyntagen til
lejeniveau og kvalitet. HAB afsogertil stadighed mulighedernefor
nybyggeri og byder ind pa opgaver, som er til gavn for H0rsholm Kommune
og dennes udvikling. Parterne dr0ftede i denne forbindelse mulighederne
for flere almene boliger i kommunen.

Kommunen orienterede i denne forbindelse om, at kommunen har faet en
tilskudsramme pa ca. 4,3 mio. kr. i henhold til bekendtg0relse nr. 403 2016
om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes
flygtninge. H is kommunen skal ha e glaede af denne ramme, er der behov
for at fremme en sag om etablering af de pagaeldende boliger, da rammen
er betinget af, at der er godkendt og indrapporteret skema A samt
lokalplan inden den 31. december 2017.

Kommunen orienterede endvidere om, at kommunen 0nsker at udskifte
kommunens repraesentant i ejerforeningsbestyrelserne i Louiselund,
Margrethelund og Sophielund III, saledes at centerchef Louise H0g
udtraeder, og saledes at centerchef John Larsen indtraeder./Endringen er
begrundet i etableringen af et nyt ejendomscenter i kommunen, Center
for Ejendomme, som er specialiseret i drift og vedligehold af kommunens
ejendomme.

Parterne dr0ftede teknisk tilsyn i boligorganisationen.

2. Fokuspunkter- afdelingerne
Frennegard Park har store udgifter ved fraflytninger som f0lge af mindre
tilfredsstillende vedligeholdelsesstand, og da det er besluttet
gennemgribende at renovere meget nedslidte boliger med nye
elledninger, k0kken, bad, isolering mv. Der er konstateret tiltagende
skimmelsvamp i et antal boliger. Afdelingens stier og veje er renoveret i
2015. Afdelingen har besluttet at opjustere henlaeggelsesniveauet, og
afdelingen modtager st0tte fra dispositionsfonden. Afdelingen er blandt de
mest efterspurgte.

If0lge Srsregnskabet for perioden 1. oktober 2014 - 30. September 2015
for Adalsparken er afdelingerne Adalsparken og Adalsparken II
sammenlagt pr. 1. oktober 2014. Sammenlaegningen er kun pa det
driftsmaassige plan (faalles drift, men adskilte kapitaludgifter og forskelligt
lejeniveau).

Tagboligerne (tidligere Adalsparken II) er faerdiggjort, og skema C er
godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2015. Der verserer fortsat en
voldgiftssa , som pt. beror pa udmeldt syn og sk0n. Sagen skal tidligst
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forhandles i voldgiftsnaevnet til naeste ar. Kammeradvokaten Dato: 13.12,2016
repraesenterer afdelingen. I st0ttesagen er der afsatte belpb med frist for Sagsnr: 15/1595
berigtigelse den 4. november 2016 (projektet har status 80 i BOSSINF). Det
aftaltes, at kommunen udskyder fristen for berigtigelse af afsatte belpb et
ars tid.

I arsregnskabet er antal familieboliger oplyst til 822, men i
dokumentationspakken er tallet 781. Dokumentationspakken svarer til
Landsbyggefondens stamdata. DAB oplyste, at Landsbyggefonden har
meddelt DAB, at det ikke er muligt at rette stamdata som f0|ge af fristen
for berigtigelse af afsatte bel0b i st0ttesagen, den 4. november 2016.

Adalsparken er tynget af tomgangsleje pa ledige institutionslejemal og
overvejer forskellige tiltag til im0deg3else heraf. Dispositionsfonden
daek er afdelingens lejetab.

Ahornparken er en velfungerende afdeling, som de senere ar har faet
renoveret stort set hele bygningsskallen.

Hasselparken har gennemf0rt en raekke vedligeholdelsesarbejder,
herunder udskiftning af d0re og vinduer. K0kkener er af aeldre dato, men
anvendelige.

I Selmersbo skal der renoveres belaegning pa P-pladsen, og arbejdet
forventes udf rt i 2016,

Som ovenfor naevnt er det vedrprende 8 almene asldreboliger aftalt, at
kommunen kan fremsende tillaeg til anvisningsaftalen om forlaengelse i
yderligere 1 ar frem til den 30. September 2017.

Ved Skovkanten har en raekke vaesentlige problemstillinger i forhold til
lejeniveau, vanskeligheder ved at udleje ungdomsboligerne (24 i alt) til
unge under uddannelse samt beboersammensaetning i kraft af for mange
ungdomsboliger og for f3 st0rre familieboliger. Der er mange fraflytninger,
som g nererer mange udgifter. HAB og DAB vurderer, at der er potentiel
fare for udlejningsvanskeligheder og  konomiske problemer og dermed
behov for tiltag til fremtidssikring af afdelingen. Afdelingsbestyrelsen
nsker fortsat nedlseggelse/ombygning af nogle af ungdomsboligerne,

saerligt i den centrale del af bebyggelsen, til st0rre familieboliger, som kan
g0re afdelingen attraktivfor b0mefamilier. Parterne dr0ftede de evt.
muligheder herfor.

Afdelingen modtager st tte fra dispositionsfonden ved at fa daekket 2/3 af
afdelingens udgifter til malerarbejde (ca. kr. 800.000), nar dette arbejde
skal gennemfpres ca. hvert 5, arfor at holde lejeniveauet stabilt.

De sociale forhold i afdelingen og naeromradet blev d 0ftet, og der er fra
alle parters side fokus pa problemstillingerne og Ipsning heraf.

Birkeparken er en velfungerende afdeling.
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Elmeparken skal have ny belaegning og ny belysning pa P-pladsen i 2016.

Lindevaenget modtager st0tte fra dispositionsfonden vedr0rende ydelse pa
Icin samt etablering af badevserelser. Kommunen har 100% anvisnin sret til
familieboligerne (Center for Sundhed og Omsorg).

/Ebleparken modtager st0tte fra dispositionsfonden til sikring af fornuftigt
lejeniveau. HAB har besluttet at yde tilskud til afdelingen til daekning af 2/3
af udgiften til maling af facader, nar dette skal udf0res h ert 6.-7. ar.
Kommunen har 100% an isningsret til familieboligerne (Center for
Sundhed og Omsorg).

Store Svenstrup er en lille afdeling. I arsregnskabet er antal familieboliger
oplyst til 17; men i dokumentationspakken er tallet 16 familieboliger og 2
ungdomsboliger. Dokumentationspakken svarertil Landsbyggefondens
stamdata. DAB vil unders0ge dette naarmere, da realiteten er; at der er 17
familieboliger i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen henstiller, at kommunen
ved anvisning af lejere tager hensyn til, at det er en lille afdeling.

Der er mange fraflytninger, og pt. flyder det en hel del p§ ejendommen,
hvilket DAB f0lgerop p5.

Afdelingen har haft et meget st0rre vandforbrug end tidligere ar, hvilket
har medf0rt et underskud p§ -135.251. For at undga huslejestigning af
denne arsag modtager afdelingen st0tte fra dispositionsfonden. Afdelingen
har opsat individuelle vandmalere som f0lge af det store vandforbrug.

I Sophielund har der vseret en raekke indbrud, som har skabt utryghed i
afdelingen. Der er opsat videoovervagning i afdelingen, som har bedret
forholdene.

Afdelingen pataenker at 0ge henlaaggelsesniveauet de kommende ar.

Kommunen orienterede om tankerne om udbygning af Sophielund.

I forhold til Margrethelund har kommunen hjemtaget driften pr. 1. april
2016. Alle boliger pa Margrethelund er faste pladser efter hjemtagningen.
Lejeniveauet i afdelingen er h0jt (kr. 1.4 1 pr. m2 pr. ar). Der er
konstateret problemer med vand fra tagene og fluegener, som der f0lges
op pa.

Marieparken skal inden laenge renovere elevatorer og foretage afrensning
og overfladebehandling af facader, hvilket vil vaere forbundet med store
udgifter.

Breeltevang har mange bygningsmasssige udfordringer med heraf fplgende
h0jere udgifter til vedligeholdelse samt 0gede henlaaggelser. Der er
problemer med gulve i darlig kvalitet, traekgener og fodkulde i k kkener,
larmende udsugningssystemer, underdimensionerede og larmende
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emhastter og forkert anlagt stisystem. If0lge dokumentationspak en er der
en igangvserende udbedring af tagkonstruktionen i blok Breelteh0j.

De afsatte bel0b i BOSSINF vedr0rende stpttesagen er berigtiget, og
projektet har nu status 89 i BOSSINF.

I Breelteparkens aeldrebolieer er vedligeholdelsesstanden mindre
tilfredsstillende, og afdelingen er kun i nogen grad tidssvarende. Sserligt de
lette facadekonstruktioner og de tekniske installationer skal renoveres.
Efter ans0gning fra afdelingen har Landsbyggefonden afsat midler til
renoveringsst0tte i 2021, men der foreligger endnu ikke et egentligt
tilsagn. Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen den 13. april 2016,
hvorunder arbejderne og den videre proces blev drpftet.
Selskabsbestyrelsen har besluttet at laagge ca. 1 mio. kr. ud til daekning af
omkostninger til forberedelse af et renoveringsst0tteprojekt/skema A.
Selskabsbestyrelsen har i denne forbindelse godkendt arkitektfirmaet
Friborg og Lassen A/S som totalradgiver med 0llgaard RSdgivende
Ingeni0rer A/S og Zoffmannholm Landskabsarkitekter som underradgivere.
Kommunen m.fl. vil blive inddraget pa et senere tidspunkt, nar der
foreligger naarmere afklaring.

Afdelingen har et stort forbrug pa akut og n0dvendigt vedligehold og
reparationer som f0lge af tidligere ars manglende vedligeholdelse af
bygningerne. Badevasrelser og k0kkener er af aeldre argang, og afdelingen
star pa sigt overfor udskiftning heraf. Lejen er h0j (kr. 1.139 pr. m2 pr. ar),
hvilket g0r, at det ikke er muligt at 0ge henla ggelserne.

I forhold til Breelteparkens pleieboliger oplyste kommunen, at der l0bende
foregar et politisk analysearbejde i forhold til de kommende ars behov for
plejeboliger. I f0rste omgang stiles mod en udbygning af Sophielund.

Kommunen orienterede om unders0gelserne af den juridiske status for
plejeboligerne. Der har vseret afholdt m0de den 11. januar 2016, og
kommunen afventer DAB s tilbagemelding. DAB oplyste, at det er seerdeles
vanskeligt at udrede sagen juridisk og pkonomisk. Parterne var enige om,
at der er behov for at skabe klarhed over og enighed med hensyn til den
juridiske status samt foretage evt. n0dvendige tilretninger, inden evt.
ombygning mv. planlaagges naermere.

I Breelteparkens servicecenter er der fortsat renoveringsbehov.

I Louiselund er skema C godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2015.
Voldgiftssagerne er afsluttet, og de afsatte bel0b i BOSSINF vedr0rende
st ttesagen er berigtiget, og projektet har nu status 89 i BOSSINF.

Der er en raekke tekniske problemer i afdelingen, som der arbejdes pa
sning af.

HAB oplyste sidste ar, at Louiselund er udpeget til at deltage i et fors0g
ivaerksat af Norfors og Grontmij vedr0rende varmebesparelse
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(lavtemperatur). Afdelingen deltager fortsat i fors0get, som imidlertid star i
stampe som f lge af en varmepumpeproblematik.

3. Beboerdemokrati
HAB ser det som sin  aesentligste opgave at sikre beboerdemokratiet og at
drage omsorg for, at alle afdelingsbestyrelser kender deres kompetence og
opgaver. Beboerdemokratiet fungerer generelt tilfredsstillende.

Der er ingen afdelingsbestyrelse i Selmersbo, Margrethelund eller
Breelteparkens Plejeboliger, da kun fa beboere i sagens natur har
ressourcer til at indga i faellesskabet.

Med henblik pa at fremme beboerdemokratiet afholdes der arligt
budgetcafe for alle afdelinger, og DAB afholder kurser og temam0der.

4. E aluering af m3l og resultater
Der blev ikke ind aet aftaler i forbindelse med styringsdialogm0det i 2015.

5. Aftaler for 2016
Der blev sserligt indgaet f0lgende aftaler pa styringsdialogm0det:

Vedrorende de 8 almene aeldreboliger i afdeling Selmersbo kan
kommunen fremsende tillaeg til an isningsaftalen om forlaengelse i
yderligere 1 ar frem til den 30. September 2017.

Kommunen fremsender bre  om udskiftning af kommunens repraasentant
i ejerforeningsbestyrelserne i Louiselund, Margrethelund og Sophielund III,
saledes at centerchef Louise H0g udtraader, og centerchef John Larsen
indtrseder.

6. Eventuelt
Parterne dr0ftede konsekvenserne af kontanthjaalpsloftet pr. 1. oktober
2016. Der im deses 0gede problemer med at betale husleje og heraf
f0lgende risiko for 0get udsaettelsesfrekvens. Parterne havde fokus pa
forholdet og var enige om  igtigheden af en tidlig indsats i muligt omfang.
DAB har en 0konomisk radgiver, som lejerne kan henvende sig til.
Kommunen modtager underretninger fra bade DAB ogfogedretterne, som
behandles hurtigst muligt.

H0rsholm, den 13. december 2016

For HAB: f) For H0rsholm Kommune:

Christian Balle Hansen Charlotte Wester aard
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