
x. Kommentarer til forvaltningen 

 

Som revisorer for boligorganisation har vi gennemgået og vurderet den af ledelsen udførte forvalt-

ningsrevision, jf.  med henblik på sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

x.1. Målsætninger 

Boligorganisationens bestyrelse og repræsentantskab har i 200x opstillet målsætninger for forvalt-

ningsrevisionen. Disse fremgår af referat fra xx/årsberetning xx. 

 

I indeværende år har bestyrelsen opstillet en række yderligere målsætninger. Der henvises til referat af 

xx/årsberetningen. Det drejer sig om følgende: 

 

Konkret eksempel fra protokollat (vedrører både målsætninger og styringsmekanismer) 

I årsberetningen er xx mål og xx handlingsplaner for indsatsen for 2005 -2007 inddelt i 3 hovedgrupper: 

 

• Samfundsmæssige og politiske målsætninger 

• Byggemålsætninger  

• Servicemålsætninger  

 

Set fra boligorganisationens side er det de tiltag, som er rettet imod beboerne de mest interessante, da de tiltag 

omfatter forholdene imellem boligorganisationen og dets beboer. Indsatsområder omfatter følgende: 

 

• Social kapital 

• Effektivt indkøb 

• De små ting 

• Fælles forsikringsudbud 

• Fremtidssikring boligafdelinger 

• Procesrådgivning vedrørende seniorfællesskaber 

• Fleksibel udlejning/potentielle udlejningsproblemer 

• VIP-IT 

• Moms  

• Udbud af investeringsforeninger 

• Automatisk udskrivning af udlejningspjecer — fremtiden udlejningspjecer 

• Udlejningsområdets behandling af husordensager 

 

For det arbejde som boligorganisationens ledelse har foretaget, har vi taget udgangspunkt i referaterne fra besty-

relses- og repræsentantskabsmøderne. 

 

I regnskabsåret 2004/2005 har organisationsbestyrelsen i forbindelse med arbejdet med forvaltningsrevision på 

bestyrelsesmøderne den xx. marts, den xx. juni og den xx. september 2005 behandlet emnerne: 

 

• Fornyelse af forsikringer for xx 

• Fleksibel udlejning 



• Forvaltningsrevision i de xx administrerede boligorganisationer 

• Individuel modernisering 

• Forhold vedrørende momsfunktionær og andre forhold 

 

I regnskabsåret 2004/2005 har repræsentantskabet ikke behandlet forvaltningsrevision på deres møder. 

Eksempel fra protokollat 

Vi har påset, at Boligselskabet xxx. har videreført den igangsatte proces, der successivt skal beskrive og operati-

onalisere ovennævnte aspekter og opsætte målsætninger og kriterier for målopfyldelse, som kan danne grundla-

get for egentlig måling og vurdering af forvaltningen. 

x.2. Styringsmekanismer  

Boligorganisationen har i 200x opstillet handlingsplaner for indførelse af skriftlige forretningsgange 

på alle væsentlige områder med henblik på sikring af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

Konkret eksempel fra protokollat  

Vi har for 2005 konstateret, at xx inden for en række centrale forvaltningsmæssige områder har afsluttet proces-

sen med beskrivelser af konkrete forretningsgange. I tilknytning til udarbejdede forretningsgangsbeskrivelser er 

lavet en række standardmaterialer, som skal benyttes med henblik på opretholdelse af en given kvalitet i xx’s 

ydelser. Forretningsgangsbeskrivelserne omfatter endvidere opstilling af konkrete servicemål for xx’s ydelser. 

 

Det er xx’s forventning, at der på udvalgte områder i 2006 kan foretages en egentlig efterprøvning af, om kon-

trolmålene er efterlevet. 

x.3. Kontrol- og måleforanstaltninger  

Boligorganisationen har i 2000x opstillet handlingsplaner for kontrol og måling af, hvorvidt der leves 

op til målsætningerne om sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. Handlingsplanerne indehol-

der en tidsplan for, hvornår der skal foretages kontrol og måling.  

 

Konkret eksempel fra protokollat vedrørende sparsommelighed, effektivitet, og produktivitet 

Vi har fra forretningsføreren fået oplyst, at boligorganisationen har udarbejdet målsætninger for vandforbrug og 

huslejerestancer. Disse målsætninger er evalueret og rapporteret. 

 

For huslejerestancer viser udviklingen et fald på ca. 15,5 % og målsætningen om en reduktion af huslejerestancer 

er opfyldt. Det foreslås, at målsætningen ændres til at reducere boligorganisationens huslejerestancer i 2006 i 

forhold til 2005. 

 

Afdelingerne har synliggjort udviklingen i boligafdelingens vandforbrug ved at informere herom til beboerne på 

forskellig vis. Sammenligning af vandforbruget i forhold til landsgennemsnittet viser at en afdeling ligger over 

landsgennemsnittet og en under. Da landsgennemsnittet er et forbrug beregnet pr. person pr. døgn, kan der være 

usikkerhed i denne måling, da beboerantallet i opgørelsen er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik. Hver 

enkelt afdeling har udarbejdet en målsætning om begrænsning af vandforbruget. Måling viser, at forbrug i en af-

deling er fastholdt på niveau med 2004, medens en afdeling har opnået et fald i forhold til antal liter pr. person 

pr. døgn, der overstige det fastsatte mål. Det er stillet forslag om ændring af målsætningen omkring reduktion af 

vandforbruget i afdelingerne i forhold til det konstaterede vandforbrug i 2005. 



x. 4. Revisors konklusion på gennemgang af den af ledelsen udførte forvaltningsrevision 

Vor gennemgang af den af ledelsen udførte forvaltningsrevision i år 200x har ikke givet anledning til 

bemærkninger. 

eller 

Det er vor vurdering, at arbejdet med forvaltningsrevisionen bør tilføres flere ressourcer, således at ar-

bejdet hermed kan integreres i boligorganisationens løbende rutiner. Herudover har vi ikke fundet an-

ledning til bemærkninger. 


