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Redeg0relse for styringsdialogm0de mellem Andelsboligforeningen
H0rsholm Kokkedal og H0rsholm Kommune den 10. oktober 2018

I medf0r af lov om almene boliger m.v. § 164 skal H0rsholm Kommune

f0re tilsyn med de almene boligorganisationer, som har hjemsted i
kommunen. Kommunen skal s0rge for at holde et arligt dialogmpde, og

offentligg0re en redeg0relse for den gennemfprte dialog pa kommunens
hjemmeside.

Redeg0relsen er udarbejdet i forlaangelse af styringsdialogm0de afholdt
onsdag den 10. oktober 2018 kl. 13.00-14.30.

M0dedeltagere:
Marianne L. Andersen (formand)
Torben Hangaard Nielsen (forretningsfprer, Boligkontoret Danmark)
Jeanne Bertelsen (Center for B rn og Voksne)
Sune Johansson (Centerchef for Borgerservice, It og Digitalisering)
Cigdem Koyuncu (Center for Politik)

Borgmester Morten Slotved deltog i den sidste halve time af modet.

Arsregnskab
Arsregnskabet for perioden 1. januar 2017-31. december 2017 har ikke
givet revisionen anledning til forbehold. Kommunen har paset

arsregnskabet i henhold til driftsbekendtg0relsens § 116 uden
bemasrkninger hertil.

Efter revisionens opfattelse bpr boligorganisationens bestyrelse have
opmaerksomheden pa fplgende:

® 0ge henlaaggelserne til dispositionsfonden
© 0ge henlaeggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse
© Tab ved fraflytninger

Boligorganisationen harfokus herpa.

Parterne dr0ftede muligheden for udvikling af boligomrader, herunder
muligheden for at omdanne erhvervslokaler beliggende pa Usserpd
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Kongevej 7 til almene boliger. H0rsholm Kommune anser
boligorganisationen som en vigtig samarbejdspartner i udvikling af
boligomrader.

En asndring af driftsbekendtg0relsen (lov nr. 423 af 28. april 2017)
indebasrer, at boligorganisationen skal gennemf0re l0bende kontrol med
henblik pa at 0ge sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Som
noget nyt i dokumentationspakken er der malinger for
effektivitetspotentiale. Effektivitsmaling sker ved, at sammenligne
afdelingen med andre billige afdelinger, ogsa kaldet  bedste praksis .
Sammenligningen mellem den bedste praksis og afdelingen sker ud fra
udvalgte driftskonti.

If0lge dokumentationspakken ligger effektiviteten for regionen pa 76,7%,
mens den for AB H0rsholm Kokkedal er gennemsnitligt 84,0%.
Effektivitet fordeles efter farven r0d, gul ellergr0n. Farven r0d indikerer, at
afdelingen har stort effektivitetspotentiale. Farven gul indikerer, at
afdelingen har effektivitetspotentiale. Farven gr0n indikerer, at afdelingens
drift er blandt regionens mest effektive.

Afdelingen 5. Usser0d Kongevej har farven r0d. Boligorganisationen

oplyser, at det skyldes st0rrelsen pa afdelingen (12 boliger).

Afdelingerne 6, Ahornvej/Forsythiavej/Lobeliavej, 14. Byengen, 12.
Skovkanten, 1. Ellevej/Frennevaenget og 13. Garvervasnget har farven gul.

Boligorganisationen har ivaerksat en lang raskke effektivitetsindsatser, bl.a.:

Samlet driften ved at nedlaegge et kontor, og have en anden
bemanding
Unders0ge muligheden for at sa  ie driften hos omkringliggende
boligselskaber
Indf0rt leverand0rlager for aim. driftsmateriale

lndf0ree-syn
Unders0ge muligheden for at indk0be robotter til fx sla grass
Faelles indk0b og udbud af st0rre arbejder
K0b af bil for at komme nemmere rundt til boliger ved fx syn

Boligkontoret Danmark bruger et karaktersystem (rating) til vurdering af
afdelingernes 0konomi og vedligeholdelse. Rating opererer med 5
kategorier, hvor A er den bedste og E den darligste. Systemet maler pa

f0lgende faktorer:
Fluslejeniveau
Opsparing
Evt. opsamlet underskud
Evt. udlejningsproblemer
Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behovfor st0rre

moderniseringer
Boligorganisationens 0konomi
Fraflytningsprocenten
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Summen af rating for arsberetning for ar 2017 er saledes, at 6 afdelinger

har rating A, 1 afdeling har rating B, og en enkelt afdeling har rating C.
Ingen afdelinger har rating D eller E. Siden sidste ar, er der tale om en

forbedring for 2 afdelinger, som er gaet fra rating B til A.

H0rsholm Kommune har henvendt sig til boligorganisationen med henblik
pa at s0ge midler fra Boligstyrelsens pulje til etablering og drift af
inklusionsboliger. Boligorganisationen hartakket nej til et samarbejde
grundet de mange projekter, som boligorganisationen har.

Status for de enkelte afdelinger
l, Ellevei/Frennvaenget m.v (Hprsholm): If0lge dokumentationspakken
ligger arets henlaeggelser til vedligeholdelse og opsparede henlaeggelser til
vedligeholdelse under benchmark.Boligorganisationen har fokus herpa, og
vil 0ge henlaeggelserne fremadrettet.

5, Usserpd Kongevei (H rsholm): Velfungerende afdeling. Afdelingen er i
gang med at foretaget en bygningsgennemgang med henblik pa at vurdere
og fa fastslaet st0rre arbejder for fremtidssikring af afdelingen. Blandt
andet skal afdelingen have nye klimaskaerme, tagudskiftning, r0rledning
m. v.

6, Ahornvei/Forsythiavei/Lobeliavei (H0rsholm): Velfungerende afdeling.

7, Skoven en (Fredensborg): I dokumentationspakken er det angivet, at

beboerne stadig oplever utryghed.

Afdelingen er gaet fra rating B til A i kalenderaret 2017.

9, Byen en/Norden en (Fredensborg): Der er en uoverensstemmelse
mellem dokumentationspakken og arsregnskabet i forhold til antallet af
boliger. I dokumentationspakken er der angivet 366 lejemal, men i
arsregnskabet er der angivet 360. Uoverensstemmelsen skyldes

sammenlaegning af boliger. Boligorganisationen har gentagne gange
henvendt sig til Landsbyggefonden og gjort dem opmaerksom pa fejlen.
Landsbyggefonden har givet boligorganisationen tilbagemelding om, at
fejlen ikke kan rettes i deres system.

12, Skovkanten (Hprsholm): Boligorganisationen oplever stadig utryghed i
afdelingen med handel med stoffer, knallertkprsel pa gangstien hen til
Kokkedal st. Afdelingen har opsat videoovervagning.

Boligorganisationen rejser sp0rgsmalet om, hvorvidt belysningen pa
offentlige rum og pladser kan sendres for at 0ge trygheden. H0rsholm
Kommune kunne i den sammenhaeng g0re opmaarksom pa

Tryghedsudvalget, som evt. engang vil drpfte emnet  indretning af
offentlige rum . Hprsholm Kommune ville videreformidle
kontaktoplysninger til formanden for udvalget.
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Derudover har boligorganisationen et 0nske om at nedlaagge nogle
ungdomsboliger, og omdanne dem til st0rre familieboliger for at traekke pa
flere b0rnefamilier. Boligorganisationen vil unders0ge det naermere, og
derefter inddrage H0rsholm Kommune, nar det er relevant. H0rsholm
Kommune gjorde opmaerksom pa, at de beboerdemokratiske processer

skal iagttages.
Boligorganisationen skal i den naere fremtid lave en byggesagsgennemgang
med henblik pa at fastsla stprre arbejder i afdelingen.

Boligorganisationen har i dokumentationspakken spurgt, om Kommunen
sikrer sig ved anvisning af ledige boliger, om de unge er under uddannelse.
Hertil kunne kommunen informere, at der i medfpr af almenboliglovens §
59 ikke er krav til, at kommunen skal sikre, at anvisning til ungdomsboliger
sker til unge under uddannelse. Kommunen skal henvise borgere med
boligsociale problemer, og som har akut behov for en bolig. Ved denne
vurdering skal kommunen tage hensyn til beboersammensaatningen.

13. Garvervaen et (Hprsholm): En velfungerende afdeling.

14, Byengen (Fredensborg): I dokumentationspakken er afdelingens
vedligeholdelsesstand angivet som mindre tilfredsstillende.
Boligorganisationen skal i den naere fremtid lave en byggesagsgennemgang
med henblik pa at fastsla stprre arbejder i afdelingen.

Beboerdemokratiet
Beboerdemokratiet er velfungerende med aktive beboere. Alle afdelinger
har afdelingsbestyrelser.

Boligorganisationen oplever dog udfordringer med at tiltraekke nye og
unge mennesker. Boligorganisationen arrangerer derfor sommerfest,

arbejdsdage, loppemarked m.v., sa beboerne kommer hinanden naermere
ved og far set hinanden an.

Boligorganisationen sender nyhedsbreve til beboerne 3 gange arligt.

Udlejningsaftaler
Udover den kommunale saedvanlige anvisningsret til hvert fjerde ledige
bolig, har boligorganisationen og Hprsholm Kommune indgaet en aftale
om yderligere anvisningsret til 13 boliger.

Grundet lange ventelister hos boligorganisationen, har boligorganisationen

opsagt aftalen.

Hprsholm Kommune har anvisningsret til hvert fjerde ledige bolig.

Evaluering af aftaler og mal for 2017
Der blev ikke indgaet nogen aftaler i forbindelse med sidste ars
styringsdialogmpde.
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H0rsholm Kommune har anvisningsret til hvert fjerde ledige bolig. Sagsnr: 18/13749

Evaluering af aftaler og mal for 2017
Der blev ikke indgaet nogen aftaler i forbindelse med sidste ars
styringsdialogm0de.

Aftaler for 2018
Der blev ikke indg et aftaler til dette ars styringsdialogm0de.

Naeste m0de
Det tilstraebes at holde naeste m0de primo oktober 2019.

Dato, Marianne L. Andersen a

Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal

Dato, Cigdem Koyuncu
H0rsholm Kommune
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