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Center for Politik
Adalsparkvej 2, 2970 Hors holm

Dato: 24.09.2018
Sagsnr: 38/12858

Center for Politik
Team Jura

Redeg0relse for styringsdialogm0de mellem H0rsholm almene
Boligselskab og H0rsholm Kommune den 13. September 2018

I medf0r af lov om almene boliger m.v. § 164 skal H0rsholm Kommune
f0re tilsyn med de almene boligorganisationer, som bar hjemsted i
kommunen. Kommunen skal s0rge for at holde et arligt dialogm0de, og
offentligg0re en redeg0relse for den gennemf0rte dialog pa kommunens
hjemmeside.

Redeg0relsen er udarbejdet i forlsengelse af styringsdialogm0de afholdt
torsdag den 13. September 2018 kl. 14.30-16.30.

M dedeltagere:
Christian Balle Hansen (formand)
Jan Mauritzen (naastformand)
Liselotte Hvidt (bestyrelseskonsulent, DAB)
Vibeke Alberg (Center for Sundhed og Omsorg)
Anja V. Johansen (Center for Arbejdsmarked)
Sune Johansson (Center for Borgerservice, Digitalisering og It)
Cigdem Koyuncu (Center fo  Politik)

Borgmester Morten Slotved deltog i mpdet fra kl. 15.45.

HAB s arsregnskab og fokuspunkter
Arsregnskabet for perioden 1. oktober 2016-30. September 2017 har ikke
givet revisionen anledning til forbehold. Kommunen har paset
arsregnskabet i henhold til driftsbekendtgprelsens § 116 med bemaarkning
om, at HAB skal have fokus pa at 0ge henlaaggelserne til vedligeholdelse i
afdelingerne Frennegard Park, Adalsparken og Hasselparken. HAB
meddelte, at de har fokus pa henla ggelser i de naavnte afdelinger.

En sendring af driftsbekendtg relsen (lo  nr. 423 af 28. april 2017)
indebserer, at boligorganisationen skal gennemfpre Ipbende kontrol med
henblik pa at  ge 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 .

Abningstider
Mandag - fredag 9-13

Torsdag ogsl 15-17

Kontakt
ig em Koyuncu

Juridisk konsulent
cko@horsholm.dk

Direkte tlf.
48491079
2336 8976

1/6



H0RSHOLM KOMMUNE

Sammenligningen mellem den bedste praksis og afdelingen sker ud fra
udvalgte driftskonti.

Ifplge dokumentationspakken ligger effektiviteten for regionen pa 76,7%,
mens den for HAB er gennemsnitligt 78,1%.
Effektivitet fordeles efterfarven rpd, gul ellergr0n. Farven rpd indikerer, at
afdelingen har stort effektivitetspotentiale. Farven gul indikerer, at
afdelin en har effekti itetspotentiale. Farven grpn indikerer, a  afdelingens
drift er blandt regionens mest effektive.
Afdelingerne sophielund l+ll+lll, Breelteparkens/Eldreboliger og
Louiselund har farven grpn.

To afdelinger har faet farven rpd (Adalsparken og Marieparken).
Effektivitetstallene sammenlignes ud fra forskellige driftskonti, og en af
dem er konto 115.

Arsagen til at Adalsparken er rpd er at afdelingen har modtaget et tilskud
fra selskabets dispositionsfond til ny P-plads, jf lovgivningen skal et tilskud
som dette bogfpres pa konto 115. Det far sa desvaerre indflydelse pa
effektivitetstallet.

Afdelingen Marieparken har, som tryghedsskabende foranstaltning opsat
flere lamper ved raekkehusene. Det har medfprt en stigning pa kontoen for
energiforbrug. Ligeledes har der vaeret et ekstraordinaert forbrug pa konto
118 til etablering af IT system i vaskeriet.

HAB har fokus pa effektivitet i selskabets og dets afdelinger ved at indfpre
forskellige tiltag, f.eks. er der primo 2018 overgaet til 100% digital faktura,
sa muligheden for at modtage papirfaktura ikke er en mulighed.
Selskabet har ansat en fagperson til at udfpre VVS-arbejde i selskabets
afdelinger, og derved sparet udgifter.
HAB har fokus pa indk0b og fselles udbud af st0rre arbejder for at
nedbringe omkostningerne.

H0rsholm Kommune har anvisningsret til hvert fjerde ledige bolig. I
dokumentationspakken er det angivet, at fordeling af familieboliger sker
gennem boligorganisationens venteliste (49,59%), kommunal anvisning
(35,77%) og fleksibel udlejning (14,63%). Selvom den fleksible
udlejningsaftale er opsagt med HAB, figurer den i oversigten over fordeling
af familieboliger. Dette begrundes med, at HABs arsregnskab l ber fra
perioden 1/10-16 til 30/9-17, og udlejningsaftalen blev opsagt af HAB til
udgangen af april 2017. Den fleksible udlejningsaftale har saledes vaare
gaeldende i regnskabsperiodens fprste 7 maneder.

HAB har i dokumentationspakken givet udtryk for pnske om dr0ftelse af
kommunens anvisningsret. Bade til m det og af styringsrapporterne for de
enkelte afdelinger har HAB givet udtryk for, at kommunen ved anvisning af
lejere ikke tager nok hensyn til beboersammensaetningen. Derudover
kunne HAB oplyse, at kommunen ikke er hurtige nok til at anvise folk i de
boliger, som bliver stillet til radighed for kommunen. Administrationen har
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fokus pa, at anvise borgere sa hurtigt som mulig  og tager sa vidt muligt
hensyn til beboersammensaatningen.
HAB og  ommunen drpftede muligheden for at indga en aftale orn oget
kommunal anvisningsret, evt. i afdeling Selmersbo vedrprende 8 boliger til
brug for personer oplistet pa kommunens akutboligliste.

I dokumentationspakken har HAB ligeledes anfprt onske om drpftelse af
nybyggeri pa ledige grunde i kommunen. Kommunalbestyrelsen har den
27. august behandlet et dagsordenspunkt om opfprelse af ungdomsboliger
ved Rungsted Gymnasium med forslag om, at HAB skal vaere bygherre.
Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget. Midlertidig kseder HAB sagen
om opfprelse af ungdomsboliger rned deres ansogning om
nedlaeggelse/sammenlaegning af ungdomsboliger i afdeling Ved
Skovkanten. 0konomiudvalg har den 7. juni stillet forslag om, at de 16
ungdomsboliger i afdeling Ved Skovkanten ommaerkes til 16 familieboliger.
Forslaget om ommaerkningen kommer af, at der er onske om sma o 
billige boliger.
Parterne blev enige om at arbejde videre med opfprelse af boliger  ed
Rungsted Gymnasium.

Parterne drpftede muligheden for opfprelse af nye almene boliger,
herunder foreslog kommunen pa eget initiativ muligheden for opfprelse af
aeldrebofaallesskab langs Adalsparkvej.

Afdelingerne i HAB
Frennegard Park: Afdelingsbestyrelsen har fokus pa at 0ge henlaeggelseme
til vedligeholdelse.

Afdelingen har i styringsrapport angivet afdelingens vedligeholdelsesstand
som tilfredsstillende, men i fremtiden vil det vaere npdvendigt at renovere
boligerne betydeligt for at gore dem mere tidssvarende. Disse boliger
tillaegges et lejetillaeg ved genudlejning.

Adalsparken: Hprsholm Kommune har berigtiget de afsatte belpb
vedrprende tagboligerne saledes, at projektet har opnaet status 89 i
BOSSINF.

HAB kunne oplyse, at voldgiftssagen om mangier ved tagboligerne er
afsluttet. Hprsholm  ommune efterspurgte afgprelsen fra voldgiftsnaevnet
med det formal at fa belyst konsekvenserne for lejerne i afdelingen, men
HAB vil vurdere, hvordan de kan videregive afgorelsen til kommunen uden
at overskride reglerne om behandling af persondata.

Opsparede henlaeggelser til vedligeholdelse ligger under benchmark, da
afdelingsbestyrelsen har besluttet, at henlaeggelserne skal svare til 1-2 ars
forbrug. Dette ligger under gennemsnittet, idet der typisk er opsparet
svarende til 3 ars forbrug. Afdelingsbestyrelsen vil have fokus pa oget
henlaeggelsesniveau de kommende ar.
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Der er en uoverensstemmelse mellem styringsrapporten og arsregnskabet
i forhold til antal familieboliger. I arsregnskabet star der 822, mens der i
st ringsrapport star 821. HAB kunne berette, at der er 822 boliger.

Ahornparken: Inden for de seneste ar har afdelingen faet nye vinduer, tag
og faca er. Afdelingen vurdere, at opsparede henlaeggelser til
vedligeholdelse er tilstraakkelig pa nuvaerende tidspunkt.

Afdelingen patsenker at indf0re faelles affaldssortering, men afventer f0rst
kommunens beslutning om affaldssortering.

Hasselparken: Grundet udskiftning af vinduer og d0re, ligger opsparede
henl  ggelser til vedligeholdelse under benchmark. Afdelingen vil over de
kommende ar have fokus pa 0gede henlaeggelser.

Selmersbo: Der har vaeret dr0ftelser mellem afdelingen og kommunen om
at s0ge midler fra Boligstyrelsen til drift og etablering af inklusionsboliger.
Men grundet en h0j husleje, vil den berettigede personkreds ikke have rad
til huslejen, hvorfor det faelles projekt ikke blev til noget.

Afdelingsm0det har dr0ftet muligheden for udskiftning af altaner og
vinduer.

Ved Skovkanten: Grundet den hpje fraflytningsprocent har afdeling sendt
en anspgning til kommunen om nedlaeggelse/sammenlaegning af 16
ungdomsboliger til 4 familieboliger. Dette har v eret behandlet politisk,
hvorfor beslutningen fra 0U har vaeret, at administrationen skal unders0ge
muligheden for at ommaerke 16 ungdomsboliger til 16 familieboliger.

Birkeparken: Afdelingens svalegange og trapper skal males, som
finansieres gennem opsparet henlaeggelser.

Elmeparken: Arets henlaeggelser og opsparede henlaeggelser til
vedligeholdelse ligger over benchmark. Dette skyldes, at afdelingen skal
have udskiftet vinduer. H0rsholm Kommune har godkendt finansiering af
nye vinduer.

Lindev enget: Afdelingens henlaeggelser for0ges, da afdelingen har hpje
vedligeholdelsesudgifter til facaderne. Afdelingen kigger pa muligheden for
at udskifte facaden til noget mindre vedligeholdelseskraevende og pa
finansiering herfor.

/Ebleparken: HABs dispositionsfond har ydet kapitaltilskud til afdelingen
for at sikre et fornuftigt lejeniveau. Tilfprelsen af rnidlerne aftrappes over
en 10 arig periode, som g0r det muligt at opjustere de arlige henlaeggelser.
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Store Svenstrup: Afdelingen har en h0j fraflytningsprocent, som skyldes
afdelingens beliggenhed. Selskabet har besluttet at yde tilskud til
afdelingen pa 1,5 mio. kr. til opgradering af udearealer, herunder anlaegge
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nye terrasser med haek. Formalet er at afdelingen fremstar ensartet og at
fastholde de nuvaerende beboere samt tiltraekke nye beboere.

Der er en uoverensstemmelse mellem styringsrapport og arsregnskabet,
idet arsregnskab angiver, at der er 17 familieboliger, mens i
styringsrapporten er der anf0rt 16 familieboliger og 2 ungdomsboliger.
HAB kunne oplyse, at der er 17 familieboliger, og de ville unders0ge, hvad
der skyldes denne uo erensstemmelse.

Sophielund: Afdelingen er velfungerende, og der er ikke behov for store
henlaeg elser. Der er en h0j fraflytningsprocent, men dette skyldes, at de 
er tale om aeldreboliger til syge og s age beboere.

Mar rethelund: En velfungerende afdeling. Afdelingen skal have etableret
Fiber-net, sa beboerne selv kan vselge TV-pakke og bredband. Det er
YouSee, som skal sta for etableringen.

Marieparken: Arets henlasggelser og opsparede henlasggelser til
vedligeholdelse ligger over benchmark. Dette skyldes, at afdelingen inden
for en kort arraekke vil have en stor udgiftspost i forbindelse med
renovering af elevatorer.

Breeltevang: Den primasre arsag til den 0gede henlaeggelse er, at
afdeling n skal have udskiftet gulve. Selskabet har besluttet at yde tilskud
til udskiftning af gulve, hvorfor det forventes, at huslejen kan holdes i ro de
kommende ar, og henlasggelsesniveauet kan reduceres.

Breelteparkens /Eldreboliger: FIAB har overfor kommunen fremlagt en
helhedsplan om fremtidssikring af Breelteparkens  EIdrebolige .
Projektforslaget omhandler forslag til variation af boligst0rrelser. FIAB
afventer kommunens stillingtagen til antallet af sammenlaegninger af
boliger.

rsholm Kommune kunne berette, at de e  i gang med at lave en
plejeboligplan, og man ligeledes vil lave en plan for aeldreboliger.

Afdelingen skal have en varmecentral, og der skal etableres Fiber-net
saledes, at beboerne frit kan vaslge kanaler og bredband.

Louiselund: Det er en velfungerende afdeling. Beboerne mener, at der er
darlig belysning pa stier, og afdelingen vil derfor henvende sig til
kommunen.

Beboerdemokratiet
Generelt fungerer beboerdemokratiet godt.

Afdelingerne Breelteparkens Plejeboliger, Margrethelund og Selmersbo
har ikke en afdelingsbestyrelse. Afdelingerne varetages af selskabets
bestyrelse.
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I Styringsrapporten for HAB fremgar det, at man vil sikre at
beboerdemokratiet bar de npdvendige  ompetencer ved at udbyde  urser
til de ansatte.

Evaluering af rnal og resultater

Det blevaftalt til sidste ars dialogm0de7 at HAB/DAB skal fplge op, safremt
Landsbyggefonden havde bemserkninger til arsregnskabet. Til dette ars
regnskab bar Landsbyggefonden ikke haft bemserkninger.

Udlejningsaftaler
Kommunen udtrykte dnske om en 0get kornmunal anvisningsret til brug
for personer skre et op pa kommunens akutboligliste. Kommunen kom
med forslag om, at indga en aftale om en 0get ko  munal anvisningsre  i
afdelin  Selmersbo. HAB  r positi  indstillet herfor, og det foreslas at
samarbejde naermere herom snarest.

Aftaler for 2018:
Der blev ikke indgaet aftaler til dette ars dialogmpde.

Ne ste m0de:

Det tilstreebes at afholde naeste styringsdialogmpde i midten af September
2019.

Christian Bade Hansen

H rsholm almene Boligselskab

_ C  y iLrv  fay),
Cigde  Koyuncu  

H rsholm Kommune
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