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den almene sektor skal stille gode boliger til rådig-
hed for en rimelig husleje. det er fortsat en del af 
vores formål og ansvar. vi er dermed underlagt krav 
og lovgivning, som betyder, at vi i boligorganisatio-
nerne konstant skal være tilpasningsdygtige.

den sidste omfattende lovændring kom i januar 
2017. Her blev hele den almene sektor pålagt en 
samlet besparelse på 1,5 milliard inden 2020. For-
målet er at skabe besparelser, så huslejeudviklingen 
kan holdes i bero.

Besparelserne skal gennemføres som driftseffektivi-
seringstiltag i organisationen og i afdelingerne. der 
er kommet fokus på forbedringsområder og krav om 
mål for udviklingen i alle afdelingers driftsudgifter. vi 
skal samtidig kendetegnes ved høj kvalitet og bæ-
redygtighed i boligen og god service samt fastholde 
en høj ansvarlighed i forhold til, hvordan vi anvender 
huslejekronerne og varetager vores boligsociale 
opgaver. vi skal fortsat være en god og troværdig 
organisation og en kompetent og attraktiv arbejds-
plads. 

Forandringer generelt og ændrede lovkrav stiller 
spørgsmål ved, om vores kommunikation og ar-
bejde med beboerdemokratiet rækker og om det er 
tidssvarende. 

når kommunikationen mellem mennesker foran-
dres, er vi nødt til at være parate og måske nytænke 
frivilligheden i beboerdemokratiet ud fra forandrede 
behov og interesse for deltagelse og engagement 
i fællesskaber. med den digitale udvikling, brug af 
sociale medier og øget kommunikation mellem os 
mennesker via ’skærme’, skal vi også være mere 
på forkant med fremtiden - end vi skulle tidligere. 
nogen digital udvikling bliver vi pålagt via lovgivnin-
gen, mens der er andre digitaliseringsmuligheder, vi 
selv bør overveje for at sikre at ’være med’ og ikke 
bare ’følge med’. og vi skal have datasikkerheden i 
orden. 

i kommuner og i samfundet generelt spiller de 
almene boligorganisationer en stor velfærdsrolle. vi 
udlejer boliger men skaber mest af alt rammer for 
gode hjem, fællesskaber og trygge liv. vi arbejder 
med boligsociale tilbud og helhedsplaner. vi tager 
hånd om socialt udsatte og integrerer ’nye’ danskere 
i vores boligområder. vi løser mange slags sam-
fundsopgaver og vi ved, hvad det betyder. derfor 
skal vi arbejde aktivt med lokal interessevaretagelse 
som gode samarbejdspartnere i byen og med kom-
munen. vi skal gøre boligkontoret mere synligt. 
der er behov for de partnerskaber der opbygges i 
lokalsamfundet. de er til gavn for vores beboere. og 
vi skal sikre, at det fortsætter.  

vores mål og indsatser i de kommende tre år har 
af de mange grunde også mange retninger, hensyn 
og udfordringer. vi har valgt, hvad vi mener, er de 
vigtigste arbejdsområder for boligkontoret. vi har 
fire hovedmål:

 tidssvarende boliger
 En effektiv organisation og god arbejdsplads
 et veluddannet beboerdemokrati med fokus på  
 analog og digital kommunikation
 en fremsynet og troværdig samarbejdspartner  
 med lokal interessevaretagelse

i det følgende fremgår vores visions- og målsætnin-
ger. det er den vision, vi styrer efter og de konkrete 
mål og handlinger, der skal gøre det muligt at opnå, 
hvad vi ønsker at boligkontoret skal udvikle sig til. 
arbejdet for at nå i mål skal foregå i tæt samarbejde 
mellem organisationsbestyrelsen, den administra-
tive ledelse og medarbejderne. 

d. 30. maj 2018 
på vegne af organisationsbestyrelsen
lis gregersen

FORORd
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boligkontorets strategiske ramme og Fokus, se nærmere på side 14
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BOLIGKONTORETS MISSION
boligkontoret Fredericia er en almen boligorgani-
sation, som har til formål at opføre, udleje, admini-
strere, vedligeholde og modernisere almene boliger 
i Fredericia.

vi tilbyder moderne og velbeliggende leje-lejligheder 
med tidssvarende indretning og gode faciliteter. de 
mere end 5.000 lejemål i forskellige størrelser og 
typer, er målrettet til pensionister, unge, familier, 
handicappede, par og singler. De fleste lejligheder 
ligger centralt i Fredericia i kort afstand til ind-
købsmuligheder og daginstitutioner, men vi tilbyder 
også lejemål i udkanten af Fredericia med udsigt og 
nærhed til skov, marker og lillebælt.
 
Vi er en non-profit organisation med boligsociale 
forpligtelser underlagt lovgivningen om almene boli-
ger i danmark og har dermed en særlig forpligtelse 
overfor de mennesker, der kan have svært ved at 
skaffe sig en passende bolig. Vi arbejder som en 
økonomisk ansvarlig organisation med fokus på 
beboernes ve og vel.

boligkontoret blev stiftet 1. januar 2011 ved en sam-
menlægning af boligorganisationerne lab, andels-
boligforeningen, arbejdernes andelsboligforening og 
selvbyggerbo.

BOLIGKONTORETS VISION
vi vil arbejde for at blive områdets mest attraktive 
og foretrukne udbyder af gode og tidssvarende bo-
liger som det foretrukne førstevalg til en bolig pga. 
huslejen, højt kvalitetsniveau og god beboerkommu-

bOLIGkONTOReTS MISSION, VISION & MÅL

nikation. vores pejlemærker er kvalitet, samarbejde 
og nytænkning.

Vi vil skabe attraktive boliger med effektiv drift
 + vi vil bygge boliger i forskellige niveauer og pris-

klasser
 +  Vi vil sikre rammerne for effektiv drift
 + vi vil arbejde for at have en god arbejdsplads 

med kompetenceudvikling og arbejdsglæde

Vi vil være 1. valget for fremtidens beboere og 
samarbejdspartnere i Fredericia

 + vi vil arbejde for et mere veluddannet beboerde-
mokrati

 + vi vil skabe bedre dialog og kommunikation med 
beboerdemokratiet både analogt og digitalt 

 + vi vil styrke den lokale interessevaretagelse 
og være kommunens foretrukne og troværdige 
samarbejdspartner. vi vil være fremsynet og 
synlige for omverden og kommunikere på digitale 
platforme og sociale medier

BOLIGKONTORETS MÅL
I de kommende tre år har vi fire overordnede mål for 
at nå vores vision. 

Vi ønsker følgende:
 tidssvarende boliger
 En effektiv organisation og god arbejdsplads
 et veluddannet beboerdemokrati med fokus på  
 analog og digital kommunikation
 en fremsynet og troværdig samarbejdspartner  
 med lokal interessevaretagelse
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BOLIGKONTORETS MÅL
1. TIdSSVAReNde bOLIGeR

i boligkontoret vil vi arbejde for, at vi har et udbud 
af boliger, som er tidssvarende og med moderne 
standarder. både ved nybyggeri og renoveringer 
samt i den løbende vedligeholdelse af vores leje-
mål, vil vi undersøge fleksible løsninger, som kan 
tilpasses den enkelte beboer og løbende holde øje 
med, hvordan lejemålenes standarder følger med 
tidens krav til en bolig. vi vil desuden tilstræbe, at vi 
har forskellige tilbud, så vi matcher forskellige men-
neskers behov og huslejeniveauer.

vi fortsætter vores opmærksomhed på den lovmæs-
sige vedligeholdelsesplanlægning og forlænger de 
periodiske- og planlagte vedligeholdelsesplaner, 
som den nye lovgivning kræver. vi vil fortsat ar-
bejde for at udbrede kendskabet til og anvende 
bæredygtige løsninger i den daglige drift, ved reno-

veringer og ved nybyggeri. vi sætter også fokus på 
energiforbrug og materialevalg, bl.a. med krav og 
specifikationskrav hos vores leverandører. Vi vil til 
enhver tid være opmærksomme på, at udgifter der 
knytter sig til dette, skal harmonere med økonomien 
i de enkelte afdelinger, så huslejen ikke rammes 
unødigt.

boligkontoret Fredericia garanterer en høj eksperti-
se og samler og formidler den nyeste viden indenfor 
bæredygtighedens tre kerneområder; miljømæssig, 
social og økonomisk bæredygtighed. boligkontoret 
Fredericia vil arbejde for at udbrede kendskabet 
til, og anvendelsen af bæredygtige løsninger i den 
daglige drift og ved renoveringer og nybyggeri. bæ-
redygtighed er ikke en del, den er i det hele.

Afd. 318: Ryes Plads, 
Hoffmannsgården
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HANDLEPLAN

I BOLIGKONTORET VIL VI:

 + i perioden fra 2018-2021 arbejde hen mod Fn´s ”17 nye verdensmål for bæredygtig ud-
vikling” og regeringens ”Handleplan for Fn´s verdensmål”, i det omfang det er relevant 
og implementerbart 

 + Undersøge muligheder for at indrette fleksible boliger, der nemt og billigt kan ændres 

 + udarbejde minihelhedsplaner for alle afdelinger der beskriver udfordringer og opgaver 

 +  vedligeholde boligerne med holdbare materialer og gode udearealer 

 +  udarbejde behovsanalyser før opførelse af nye boliger 

 +  Fortsætte vores renoveringsindsatser 

 +  Holde løbende fokus på boligernes standarder og stand 

 +  udbrede kendskabet til individuel råderet og udsende råderetskatalog sammen med leje-
kontrakter 

 +  etablere afdelinger som forsøgsbyggerier og nytænke boligformer 

 + opføre attraktive ungdomsboliger i midtbyen herunder kanalbyen 

 +  opføre nyt bæredygtigt byggeri  

 +  renovere og modernisere med fokus på bæredygtighed, energi og holdbare materialer 

 + Benytte specifikationer og stille krav til vores leverandører 

 +  udskifte brugt udstyr, når det er fornuftigt (f.eks. fra b og C – til a+++)
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2. eFFekTIV ORGANISATION OG eN GOd ARbejdSPLAdS

i boligkontoret vil vi fasteholde den høje service, 
der er kendetegnet ved personlig kontakt og god 
betjening. vi vil samtidig arbejde for, at vi oprethol-
der en tidssvarende teknologisk platform, så vi både 
opfylder lovkrav om digitale løsninger til beboerkom-
munikationen og til arbejdet med effektivitetskrav i 
administration og drift. desuden vil vi arbejde på, 
at boligkontoret har en visuel identitet, som i højere 
grad end i dag, matcher beboernes, kundernes og 
samfundets måde at kommunikere digitalt på. 

den nye lovgivnings krav om besparelser på bag-
grund af driftseffektiviseringer vil vi efterkomme ved, 
at vi med baggrund i vores boligorganisations stør-
relse, antal boligafdelinger og geografi tager højde 
for, hvilken driftsmodel der er den bedste at vælge, 
når vi skal organisere driften og tænke fremtidens 
behov og muligheder ind i fortidens og nutidens 
rammer.

i processen handler det om, hvordan vi inddrager de 
enkelte boligafdelingers kultur, historie og værdier 
som et element, når vi som boligorganisation står 
over for nødvendige forandringer. 

boligkontoret skal fortsætte som en god og attraktiv 
arbejdsplads for vores medarbejdere. vi vil derfor 
arbejde for, at der er høj grad af trivsel, gode kol-
leger og tillid på hele arbejdspladsen. samtidig 
skal medarbejderne uddannes til en høj faglighed, 
som er tilpasset løbende krav og udfordringer i den 
almene boligsektor. 

Vi vil samtidig sikre, at der findes en løbende oplæ-
ring i forhold til nye systemkrav og generelle tilpas-
ninger i administration og drift til nye lovgivningskrav 
og krav om digitalisering. vi vil have stor opmærk-
somhed på, hvordan vi hele tiden kommunikerer 
klare og positive budskaber på nye platforme og nye 
medier.

BOLIGKONTORETS MÅL

Afd. 311: Hasselhøj, Erritsø Afd. 601: Købmagergade Skole
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HANDLEPLAN

I BOLIGKONTORET VIL VI:

 + Styre og effektivisere driften og føre egenkontrol 

 + Følge fastlagte procedurer/planer, måle resultater og lave opfølgning 

 + Fastholde en høj service via personlig kontakt og betjening 

 + lave mini-helhedsplaner og udarbejde 20 års driftsplaner for alle afdelinger 

 + skabe sikker dokumenthåndtering. tilpasse og opgradere systemer løbende 

 + tilpasse vores interne procedurer til regler i persondataforordningen 

 + Holde, ajourføre og udvikle hjemmesiden 

 + lave intern it-uddannelse ved nye tiltag samt outsourcing 

 + Holde fokus på arbejdsglæde og apv med opfølgning 

 + sikre kompetenceløft af medarbejdere 

 + Hjælpe hinanden og have tillid til hinanden
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3. UddANNeT bebOeRdeMOkRATI Med FOkUS PÅ ANALOG OG  
dIGITAL kOMMUNIkATION 

i boligkontoret ønsker vi at styrke, bibeholde og 
udbrede beboerdemokratiet. det vil vi gøre ved 
at løfte kvaliteten af uddannelsesniveauet, styrke 
kommunikationen og prøve at tænke nye modeller 
for fællesskaber, som ikke går på kompromis med 
beboerdemokratiske regler. For at være med i den 
digitale udvikling i samfundet og i kommunikationen 
mellem mennesker, vil afprøve nye kommunikati-
onsformer i beboerdemokratiet på digitale platforme.

vi vil fortsat arbejde for, at vores afdelingsbestyrel-
ser har forståelse for- og viden om ansvar og rol-
lefordeling i den almene sektor. derfor vil vi tilbyde 
interne kurser og tilbyde hjælp til at løfte afdelings-
bestyrelserne interne bestyrelsesarbejde. 

Formandsmøderne vil vi fastholde og udvikle, så vi 
forsætter succesen med god dialog mellem afdelin-
ger og organisationsbestyrelse og hele tiden sikre, 

at afdelingsbestyrelserne er velinformeret om orga-
nisationens arbejde og den boligpolitiske udvikling.

vi vil introducere og oplære afdelingsbestyrelserne i 
det tekniske og lave forventningsafstemning mellem 
afdelingsbestyrelsernes og de ansattes medvirken 
og roller.

i takt med at vi får nye lejere med anden kultur eller 
fra andre boformer, vil vi blive bedre til at integrere 
de nye i den almene kultur og fællesskab med 
regler og rammer. vi vil være mere på forkant med 
informationsmøder og udbrede spilleregler for det at 
bo alment. 

vi vil undersøge, hvordan digital kommunikation kan 
understøtte både informationen til beboere og bebo-
erdemokrater men også fællesskaber, som måske 
kan opstå på nye måder f.eks. via sociale medier.

BOLIGKONTORETS MÅL

Afd. 604: Visualisering, Kanalbyen Afd. 502: Østerbo
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HANDLEPLAN

I BOLIGKONTORET VIL VI:

 + Fortsætte og udvikle vores formandsmøder 

 +  afholde interne kurser med fokus på kompetencer og roller i en boligorganisation 

 + udvikle ny information til lejere om ’spilleregler’, når man bor alment 

 + Hverve frivillige ambassadører til frivilligt arbejde i bestyrelser, som kan oplyse om besty-
relsesarbejde 

 + digitalisere information til beboere og beboerdemokrater inkl. tilbud om uddannelse in-
ternt i digital kommunikation 

 + lave bestyrelsesweb som platform med målrettet information til afdelingsbestyrelser 

 + lave bestyrelsesweb som platform med målrettet information til repræsentantskabet 

 + kommunikere med beboere via sociale medier/instagram/Facebook etc. 

 + udarbejde og gennemgå budgetter og regnskaber på let forståeligt dansk og redegøre 
visuelt for huslejeændringer 
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boligkontoret vil fortsat spille en vigtig rolle i og 
omkring udviklingen af Fredericia. derfor vil vi 
arbejde på, at være en attraktiv partner for kom-
munen i forhold til at skabe lokal velfærd. vi tilbyder 
deltagelse i byudviklingen med nybyggeri og vi løser 
mange samfundsopgaver i nær tilknytning til- og i 
professionelt samarbejde med kommunalt ansatte 
om kommunale kerneopgaver.

vi vil gøre vores bedste for at skabe nære relationer 
og partnerskaber i kommunen og byens forenings- 
og erhvervsliv for også der at udbrede kendskabet 
til den almene sektor, til vores boligområder og vo-
res beboeres behov. i den lovpligtige styringsdialog 
mellem kommunen og boligkontoret vil vi arbejde 
seriøst for at skabe fælles samarbejdsområder.

vi tror, der er behov for at styrke kendskabet til 
attraktive lejeboliger, fællesskaber og højt service-
niveau generelt og vil derfor arbejde for at profilere 
organisationen. Da al kommunikation flytter sig 
hurtigt i den digitale verden, vil vi tage initiativ til 
at benytte de sociale medier, så folk kan finde os 
i deres boligsøgning og hente viden de ellers kun 
kunne få ved at henvende sig direkte til os. vi vil i 
vores markedsføring bruge annoncemulighederne 
på Facebook og andre sociale medier. 

4. FReMSYNeT OG TROVÆRdIG SAMARbejdSPARTNeR  
Med LOkAL INTeReSSeVAReTAGeLSe

derudover vil vi undersøge muligheden for en fælles 
digital opnoterings-platform sammen med andre bo-
ligorganisationer i området, så boligsøgende kan få 
lettere, hurtigere og digitale svar. vi mener det øger 
chancen for, at de finder Boligkontoret Fredericia.

den lokale presse vil vi fortsat gerne pleje og vi vil 
overveje, hvordan vi kan styrke relationen til pres-
sen og øge deres kendskabsniveau i forhold til 
boligkontorets vilkår og virkelighed.

vi vil desuden gerne øge kendskabet til vores bolig-
tilbud blandt de yngre generationer og vil undersøge 
mulighederne for, om vi kan profilere Boligkontoret 
i et samarbejde med de lokale og regionale uddan-
nelsesinstitutioner. 

For at have det bedste grundlag for at berede os på 
fremtidens behov og krav til en bolig, vil vi arbejde 
med tendenser, trends og behovsanalyser. tema-
erne kan både være boligformer, familiemønstre, 
menneske vs. fællesskaber, digitalisering, deleøko-
nomi, bæredygtighed og det kan være samfundsud-
vikling, lokale forandringer og teknologisk udvikling 
med robotteknologi, droner og overvågning. vi 
arbejder på forkant med et Fremtidspanel og holder 
øje. vores mål er løbende tilpasninger og justerin-
ger, til de boliger, boligformer og fællesskaber, der 
efterspørges ’i morgen’. vi bereder os på fremtidens 
krav til en bolig.

BOLIGKONTORETS MÅL

Afd. 312: Nestlegården
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HANDLEPLAN

I BOLIGKONTORET VIL VI:

 + tage initiativer til stærkt samarbejde med kommunen 

 + etablere kommunalt samarbejde med politi og banderåd 

 + Søge politisk indflydelse lokalt, nationalt og i sektoren 

 + skabe aktiv deltagelse i bestyrelser i lokale selskaber  

 + etablere kommunalt samarbejde om restancer på huslejebetaling 

 + etablere kommunalt (og regionalt) samarbejde indenfor psykiatrien  

 + sikre samarbejde med andre boligorganisationer, udveksle erfaringer og lave nyt 

 + undersøge muligheden for en fælles indkøbsforening (kontor, drift, computere mv.) med 
andre boligorganisationer 

 + skabe god kommunikation med den lokale presse 

 + Skabe godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og profilere Boligkontoret 

 +  reklamere på boligportalen og på sociale medier til borgere, der søger bolig 

 + undersøge muligheder for fælles opnotering med andre boligorganisationer 

 + analysere behov og trends om familiesammensætning/mønstre 

 + lave behovsanalyser om behov for tilpasning af boliger 

 + lave workshops og brainstorme om tendenser og trends i Fremtidspanelet 

 + implementere nye teknologiske installationer i boligerne 

 + Følge med i muligheder indenfor nybyggeri, materialevalg og 0-energi
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bOLIGkONTOReTS STRATeGISke RAMMe

Boligkontoret Fredericia er en almen boligorganisation, som har til formål at 
opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger i 
Fredericia. Vi tilbyder moderne og velbeliggende leje-lejligheder med tidssvaren-
de indretning og gode faciliteter. 

De mere end 5.000 lejemål i forskellige størrelser og typer, er målrettet til pen-
sionister, unge, familier, handicappede, par og singler. De fleste lejligheder ligger 
centralt i Fredericia i kort afstand til indkøbsmuligheder og dagsinstitutioner men 
vi tilbyder også lejemål i udkanten af Fredericia med udsigt og nærhed til skov, 
marker og Lillebælt.
 
Vi er en non-profit organisation med boligsociale forpligtelser underlagt 
lovgivningen om almene boliger i Danmark og har dermed en særlig forpligtelse 
overfor de mennesker, der kan have svært ved at skaffe sig en passende bolig. 
Vi arbejder som en økonomisk ansvarlig organisation med fokus på beboernes 
ve og vel.

Vi vil arbejde for at blive områdets mest attraktive og foretrukne udbyder af gode 
og tidssvarende boliger som det foretrukne førstevalg til en bolig pga. huslejen, 
højt kvalitetsniveau og god beboerkommunikation. Vores pejlemærker er 
kvalitet, samarbejde og nytænkning.

1 2 3 4
Tidssvarende 

boliger
Effektiv organisation 
og god arbejdsplads

Beboerdemokrati 
med fokus på 

kommunikation

Fremsynet og god 
samarbejdspartner

Delmål = Aktiviteter og projekter

1 2 3 4
Tidsvarende boliger:
Vi bygger gode, 
fleksible og moderne 
boliger i forskellige 
niveauer, prisklasser 
og ‘til alle’

Fokus på bæredyg-
tighed, energi og 
holdbare materialer

Gode boliger målt på 
pris og kvalitet

Effektiv organisa-
tion og god arbejd-
splads:
Vi sikrer rammerne 
for effektiv drift, 
arbejdsglæde og 
kompetenceudvikling

Effektive forretnings-
gange

IT-fokus med uddan-
nelse og opgradering

Tryg og velfungeren-
de arbejdsplads

Beboerdemokrati 
med fokus på      
kommunikation:
Vi uddanner beboer-
demokratiet og 
forbedrer kommu-
nikationen både 
analog og digitalt

Bevare beboer-
demokratiet og 
nytænke frivillighed

Styrket og digitalise-
ret intern kommu-
nikation

Fremsynet og god   
samarbejdspartner:
Vi etablerer Fremtid-
spanel, tager initiativ 
til eksternt samarbej-
de, gør os mere 
synlige og tager 
samfundsansvar

Fremtidssyn, 
behovsanalyser og 
tendenser

Solidt og udviklende 
eksternt samarbejde

Profileret Boligkontor 
med øget kendskab 
og godt omdømme 
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På den lange bane vil vi allerede nu overveje og undersøge:

nye tiltag, som kan styrke integration af ’nye’ danskere – i samarbejde med 
kommunen med målrettet hjælp 

kollektive transportformer a la go more

Akut-boliger: Hvor man kan bo i en begrænset ’overgangsperiode’ – på vej til 
andet sted eller til anden boligform



boligkontoret FrederiCia 
visions- & målsætningsprogram 2018-2021


