
Referat  
 
Fra dialogmøde mellem repræsentanter for Den almene boligorganisation Skagen 
Ældreboligselskab og Frederikshavn kommune tirsdag den 12. november 2020 kl. 13.15 på 
platformen MS Teams 
 
For Skagen Ældreboligselskab deltog: Driftsleder Lars Færch, Driftsleder Henrik Larsen og 
Projektleder Jan Tang.  
 
For Frederikshavn Kommune deltog: Anne Stær Nørgaard (Jurist, støttesagsbehandling), og 
Suzanne Kogsbøll (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret) 
samt Leif Christensen (afdelingsleder, Plan og Analyse afdelingen i Center for Økonomi og 
Personale) og Kasper Seiersen Conradsen (det økonomiske og organisatoriske tilsyn samt tilsynet 
med udlejningen). 
 
 
 
Sidste års konklusioner / aftaler 
 

- Boligselskabets administrator vil fortsat arbejde på nedsættelse af det noget høje 
administrationsbidrag. 
Administrationsbidraget er sammensat gennem en fastpris politik, hvor hver 
boligorganisation som er administreret af administrationsselskabet Domea, indplaceres på 
et tabel ud fra antallet af lejemål. Administrationsbidraget pr. lejemålsenhed er højere for 
boligorganisationer med få lejemål end det er for boligorganisationer med mange lejemål. 
Dette grundet de faste basisomkostninger som er tilknyttet administrationsaftalen. 
Derudover tilbyder Domea en række tillægsydelser. Domea oplyser at 
administrationsbidraget for Skagen Ældreboligselskab uden tillægsydelser udgør 3.600 kr. 
pr. lejemålsenhed. Og at de tilvalg som bestyrelsen har valgt i administrationsaftalen udgør 
forskellen op til det afholdte administrationsbidrag der udgør 4.568 kr. pr. lejemålsenhed. i 
regnskab 2018/19 
Domea oplyser endvidere at flere lejemål vil være med til at nedsætte 
administrationsbidraget pr. lejemålsenhed. 
 

- Boligselskabet vil successivt overgå fra B-ordning til A-ordning ved istandsættelse i 
forbindelse med fraflytning.  
Arbejdet pågår planmæssigt og successivt. Skiftet til A-ordningen sker ved alle nye 
indflytninger i lejligheder hvor der ikke i forvejen er A-ordning. 
 

- Der forventes huslejenedsættelser i alle afdelinger i regnskabsår 2020/2021 
Boligorganisationen beretter at forventningen er indfriet i form af at der ikke er sket 
huslejestigninger. Man har således formået at holde en 0-stigning. 
 
 
 

 
   
Økonomi og drift: 
 



- Boligselskabet administreres af Domea.dk, Servicecenter Bolig Nord i Hjørring, i henhold 
til indgået administrationsaftale. 

- Dialogmødets økonomi-del er med baggrund i årsregnskab 2018/2019 
- Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed afregnes til Domea 4.568 kr. svarende til 392.897 

kr. i alt. Disse er opkrævet i afdeling 1 og 2 med 377.376 kr. fordelt med 293.919 kr. i 
grundbidrag og 83.457kr i tillægsydelser. For afdelingerne udgør grundbidraget af 
administrationsbidraget således 3.584 kr. pr. lejemålsenhed, mens bestyrelsen har valgt 
tillægsydelser for 1.018 kr. pr. lejemålsenhed. De resterende 15.521 kr. er opkrævet i 
afdeling 4, som ikke indeholder lejemål til beboelse. 

- Skagen Ældreboligselskab har et overskud på 13.075 kr., der er tillagt arbejdskapitalen.  
- Afdeling 1 har et driftsoverskud på 483.636 kr. og et opsamlet overskud på 924.505 kr. 

Overskuddet i afdeling 1 har været emne for en drøftelse på styringsdialogmødet, og Domea 
bestræber sig på at der ikke genereres overskud i den størrelsesorden fremadrettet. 

- Afdeling 2 har et driftsunderskud på -59.932 kr. og et opsamlet overskud på 89.826 kr. 
- Afdeling 4 har et driftsoverskud på 28.156 kr. og et opsamlet overskud på 245.000 
- Driftsoverskud udlignes budgetmæssigt over 3 år i henhold til lovgivningens regler. 
- Nettoadministrationsomkostninger = 4.442 kr. pr. lejemålsenhed.  
- Administrationsbidrag = 4.568 kr. pr. lejemålsenhed.  
- Dispositionsfonden = 1.849 kr. pr. lejemålsenhed. 

Der indbetales lovmæssigt til dispositionsfonden. Boligorganisationen har udarbejdet et 10-
årigt budget for dispositionsfonden. Budgettet viser at der i regnskab 2023/24 vil ske en 
væsentlig forøgelse af dispositionsfondens midler grundet øget indbetaling i forbindelse 
med udamortiserede lån.  

- Arbejdskapital = 1.727 kr. pr. lejemålsenhed 
- Egenkapital = 307.546 kr. 
- Dispositionsfonden har dækket lejeledighed i afdelingerne med 69.451 kr.  
- Revisionen anfører at der en difference i regnskabet på 53 t.kr. vedr. beboerindskud. Domea 

har berettet at disse følges op og afstemmes ifb regnskabsafslutningen for regnskab 2019/20.  
- I forhold til formueforvaltning er der i revisionsberetningen anført at:  

”Afdelingens likvide midler er, tillige med midler fra øvrige afdelinger som Domea.dk 
administrerer, indsat på fælles konti i pengeinstitutter. Pengene holdes adskilt fra Domeas 
egne likvide midler. Der foretages ikke udlån imellem afdelingerne. Formålet med at samle 
de likvide midler i "en pulje" er at opnå større renteindtægter gennem "særlige indlån" i 
pengeinstitutter og investering i obligationer. Det samlede renteafkast fordeles mellem 
afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige indestående.” 
Boligorganisationen har erklæret at de ”særlige indlån” har sammenhæng til 
modpartsrisikoen på de 100.000 euro (EU lovgivning), og at ”alt derover investeres på en 
sikker måde.” Frederikshavn Kommune har herpå udbedt bekræftelse på at anbringelserne 
er anmeldt til landsbyggefonden jf. driftsbekendtgørelsens §50 stk. 3, og at 
Boligorganisationen har opmærksomhed på at de øvrige bestemmelser i 
driftsbekendtgørelsens afsnit om kapitalforvaltning overholdes. 

- Årsregnskab 2018/2019 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold  
- Aftalen mellem Regeringen, KL og BL om, at de almene boligorganisationer frem mod 

2020 skal reducere deres udgifter med 1,5 mia. kr. i forhold til årsregnskaber 2014 blev 
drøftet. De 1.5 mia. kroner er et samlet mål for hele den almene boligsektor og potentialet er 
forskelligt. De enkelte boligorganisationer og afdelinger har fortsat deres frihed til at 



beslutte, hvordan effektiviseringsgevinster bedst kan hentes hjem. Effektiviseringen skal 
komme beboerne til gode i form af lavere huslejer. 

- Skagen Ældreboligselskab har 2 røde afdelinger og et gennemsnitligt effektiviseringstal på 
58,1, hvilket betyder at effektiviseringspotentialet er 41,9%  

- Kommunen har for boligorganisationens 2 røde afdelinger foretaget test af hvilke konti der 
ud fra landsbyggefondens angivne kriterier har størst besparelsespotentiale og fremlagt dette 
for boligorganisationen. De mest væsentlige besparelsespotentialer er ifølge testen at finde 
på forsikringsudgifterne, administrationsbidraget og renholdelsesudgifterne. 
Boligorganisationen har taget det forelagte til efterretning. Domea oplyser at man i forvejen 
var opmærksom på forskringsudgifterne og arbejder med løsning af dette. Domea oplyser at 
forsikringsudgifterne sættes efter boligorganisationens skadeshistorik, 10 år tilbage. Så det 
tager tid at rette op på de tidligere statistikker. Boligorganisationens strategi er at alle 
”mindre” skader (op til 25.000 kr. ) betales i driften, for at nedbringe de samlede 
forsikringsudgifter. Boligorganisationen vil ud fra egen viden, og forelagte materiale 
granske mulighederne for at gennemføre tiltag med henblik på en mere effektiv drift, under 
hensyntagen til kvalitet og service i de 2 afdelinger.  

- Domea oplyser endvidere at der løbende iværksættes strategiske tiltag til forbedring af 
effektiviteten. Som eksempel sælges en del af ejedomsmesterens timer til 3 andre 
boligorganisationer, for at øge effektiviteten. 

- Domea oplyser at Skagen Ældreboligselskab indgår i en solidarisk indkøbsaftale med 80% 
af alle Domea.dks administrerede selskaber på landsplan. Aftalen træder i kraft i løbet af 
2021. Aftalen skal blandt andet sikre gode priser på serviceopgaver såsom vedligehold af 
ventilationsanlæg og lignende, og det oplyses at aftalen medfører et besparelsespotentiale 
der i gennemsnit udgør 1.250 kr. pr. lejemålsenhed. 
 
 

Ledelse og demokrati: 
 

- Bestyrelsen har i årets løb drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) 
- Bestyrelsen har ikke gennemført evalueringer af bestyrelsesarbejdet i det forløbne år. 
- Bestyrelsen har haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet. 
- Den valgte bestyrelsesformand er beboerdemokrat. 
- Der er ikke afdelingsbestyrelse i afdeling 1 og 2. Generelt er det vanskeligt at rekruttere 

beboervalgte bestyrelsesmedlemmer i et mindre ældreboligselskab. 
 

Udlejning: 
 

- Frederikshavn kommune har visitationsretten til 100% af selskabets boliger.  
- Afdeling 3 er frasolgt i 2014 efter salgstilladelse fra Frederikshavn kommune, 

Landsbyggefonden og Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. 
- Benytter B-ordning ved vedligeholdelse/renovering ved fraflytning, men går successivt over 

til A-ordning. 
- Der er generelt udlejningsproblemer med ældreboliger i kommunen – og således også i 

Skagen Ældreboligselskab. 
 
 
Boligafdelinger: 
 



- Afdeling 1 er utidssvarende, og helhedsplan er under udarbejdelse. Der er indgået 
samarbejde om planlægningen heraf mellem Frederikshavn Kommune og Skagen 
Ældreboligselskab. 

- Afdeling 4 udgør servicearealer med et bygningsareal på 325 m2. 
- Der er for regnskab 2018/2019 blot 15 årige vedligeholdelsesplaner, da Domeas IT system 

indtil for nyligt ikke har kunnet håndterer de 20 årige vedligeholdelsesplaner. Domea 
beretter at dette er rettet, således at der inden afslutningen af regnskab 2019/20 er oprettet 
20årige vedligeholdelsesplaner for Skagen Ældreboligselskab. 

- Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL’s vejledning omkring skimmelsvamp 
 
 
Nybyggeri og renoveringer: 
 

- I forbindelse med afdeling 1, er der i Frederikshavn Kommunes byrådsgodkendte budget for 
2019 anført en bemærkning om, at kommunen vil deltage i en helhedsplan. Der er indgået 
samarbejde mellem boligorganisationen og kommunen om planlægningen af en helhedsplan 
der har til formål at tilpasse afdelingens boliger til det fremtidige behov.  

- Der er godkendt Skema A til opførelse af 14 boliger på Læsøvej i Ålbæk. 
 
 
Konklusion / aftaler: 
 

- Boligorganisationen gør sig væsentlige bestræbelser for at øge effektiviteten i afdelingerne. 
- Der indarbejdes 4 årige målsætninger for hver afdelings driftsudgifter i 

bestyrelsesberetningen. 
- Der arbejdes for at skabe afdelingsbestyrelser 
- Der arbejdes for at nedsætte administrationsbidraget 


