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Ekstraordinært repræsentantskabsmøde  

onsdag den 19. juni 2019 kl. 17.00   

i Schweizervængets bestyrelseslokale,  

Schweizerdalsvej 8, 2610 Rødovre 

 

 

Deltagere fra 

repræsentantskabet: 

 

Horsevænget:         

Torbenhuse:                                           

 

Karlsvænge:      

Schweizervænget: 

Krogsbæk: 

 

Ørbyvang: 

Rødkløveren:  

Rødovre Kommune: 

 

Jørn Madsen, Rune Baj, Sussie Husted 

Kim Christensen, Poul Berild Hansen,  

Kenneth Palm 

Joel Gaerlan 

Ida Petersen, Preben Buck 

Bjarne Clausen (formand)  

Helle Lindebjerg Nielsen  

Besnik Jasari, Mogens Christiansen 

Lene Terp Hansen 

Jan Hylleborg, Jørgen Skriver Rasmussen 

 

Ikke fremmødt: Jeanette Friis Hansen, Tage Nielsen, Vibeke Thomsen, Jette Linnet Niel-

sen, Flemming Brandt, Steen Uffe Ingvorsen 

Administrationen: Kundechef Annette Birkov, driftschef Peter Leth-Nissen 
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1. Valg af dirigent 

Mikkel Warming, næstformand i AKB, København blev valgt som dirigent. 

 

2. Effektivisering og god service – forslag til ny organisering af driften 

Organisationsbestyrelsen nedsatte i efteråret 2017 en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i 

ministeriets effektiviseringskrav, skulle se på muligheder for at etablere en mere effektiv 

drift. Arbejdsgruppen fik navnet Skeletgruppen. 

 

Skeletgruppen består af: Bjarne Clausen, Helle Lindeberg Nielsen, Ida Petersen, Lene Terp og 

Jan Hylleborg. 

 

Den 11. maj 2019 blev afholdt en temadag for alle beboervalgte og ansatte, hvor Skeletgrup-

pen præsenterede deres arbejde og forslag til ændring af organiseringen af driften. 

 

Deltagerne på temadagen arbejdede i grupper og drøftede fordele og ulemper ved Skelet-

gruppens forslag om etablering af ét fælles servicecenter. Grupperne kom med mange gode 

input, som Skeletgruppen har forholdt sig til inden nedenstående forslag er endelig udarbej-

det og godkendt i organisationsbestyrelsen med 5 stemmer for, 1 imod og 1, der undlod at 

stemme. 

 

Organisationsbestyrelsen indstiller, at der etableres ét fælles servicecenter på en lokation i 

Schweizervænget. 

 

 

Organisationsdiagram RKE.  

 

 

Schweizervænget

Centralt servicecenter

7 medarbejdere

1 el-ladcykel

Horsevænget

(Placering af 
større maskiner 
og redskaber)
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(Maskiner pendler 
til afdelingen)
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(Maskiner pendler 
til afdelingen)

Schweizervænget

(Placeringer af 
større maskiner 
og redskaber)

Karlsvænge

(Maskiner pendler 
til afdelingen)

Ørbyvang

(Maskiner pendler 
til afdelingen)

Rødkløveren

(Maskiner pendler 
til afdelingen)
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Bemandingen på servicecentret: 

1 serviceleder 

1 kontorassistent – 30 timer 

1 servicelederassistent 

4 servicemedarbejdere 

 

Servicelederen skal have ansvaret for den daglige drift af alle afdelinger, driften af service-

centret og ledelsen af medarbejderne. 

 

Kontorassistenten skal servicere beboere – det vil sige tage sig af personlige henvendelser, te-

lefoniske henvendelser og via mail og BeboerApp. Derudover skal kontorassistenten aflaste 

serviceleder og servicelederassistenten med en række administrative opgaver, som skal be-

skrives nærmere. 

 

Servicelederassistenten skal stå for alle syn – servicelederen og en servicemedarbejder skal bi-

stå med syn ved servicelederassistentens fravær. Endvidere skal servicelederassistenten og 

efter behov en servicemedarbejder udføre beboerservice i alle afdelinger. 

 

De fire servicemedarbejdere skal varetage ren- og vedligeholdelse af grønne områder og øv-

rige fællesarealer svarende til de enkelte afdelingers ønske om serviceniveau. 

 

Maskinparken reduceres, og de store maskiner samles i henholdsvis Horsevænget og 

Schweizervænget. 

 

Til brug for transport mellem afdelingerne og udførelse af beboerservice indkøbes 1 el-

ladcykel og 2 almindelige el-cykler.  

 

Økonomi 

 

Besparelser pr. år.   

Lønudgift 170.000 kr. 

Drift af ejendomskontor   40.000 kr. 

Maskinpark 109.000 kr. 

Beboerservice 120.000 kr. 

Samlede besparelser 439.000 kr. 

 

Besparelserne på lønudgifter vil komme over tid, idet der ikke afskediges medarbejdere i for-

bindelse med den ændrede organisering. De øvrige besparelser er anslået konservativt. Der-

udover vil øget fællesindkøb bidrage i en positiv retning for afdelingernes økonomi.  

 

Der arbejdes på, at servicecentret kan etableres i et eksisterende lokale i Schweizervænget. 

Udgiften forventes afholdt inden for en ramme på 250.000 kr. og vil blive afholdt af arbejds-
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kapitalen. Udgiften skal ud over etableringen af servicecentret også dække muligheden for 

socialfaglige tiltag og kompetenceløft for medarbejderne.  

 

Medarbejderne 

Medarbejderne har tidligt i processen været inddraget i tankerne om en ny driftsorganise-

ring. De har blandt andet været med Skeletgruppen på besøg i Arresø Boligselskab, hvor flere 

afdelinger med stor afstand imellem har driftsfællesskab. 

 

De seneste måneder har medarbejderne sammen med driftschefen arbejdet med indhentning 

og registrering af data, men også kommet med deres input til en ny driftsstruktur. 

 

Medarbejderne synes at være parate til, at der skal ske en ændring af deres nuværende måde 

at løse opgaver på og servicere beboerne. 

 

Beboerne 

En ændring af driftens organisering handler ikke kun om mulige økonomiske besparelser. 

Det handler i lige så høj grad om bedre og hurtigere service til beboerne og nutidige arbejds-

forhold for medarbejderne. Disse to mål går på mange måder hånd i hånd – en glad medar-

bejder yder bedre beboerservice, og bedre beboerservice giver gladere beboere. En ændring af 

driften vil desuden betyde færre medarbejdere til administrative kontoropgaver og flere til at 

udføre praktiske arbejdsopgaver som øget beboerservice og renholdelsesopgaver. 

 

Ansættelse af en kontorassistent vil betyde, at ejendomskontorets åbningstider kan udvides. 

Kontorassistenten kan løbende tage sig af beboerhenvendelser både personlige, telefoniske, 

via mail og BeboerApp, hvilket vil betyde, at beboerne oplever hurtigere respons og løsning 

af deres henvendelse.   

Kontorassistenten kan endvidere løse en lang række administrative opgaver som både ser-

vicerer beboerne og samtidig aflaster servicelederen og servicelederassistenten, så de får bed-

re tid til ledelse, syn, fælles indkøb og beboerservice. 

 

Deltagerne på temadagen har fremhævet fordele og ulemper ved ét fælles servicecenter. 

Medarbejderne har desuden i deres arbejde fremhævet deres synspunkter omkring fordele og 

ulemper. Synspunkterne er samlet i et fælles skema.  

 

 

Fordele 

Mere effektiv ledelse, da alle arbejdsopgaver tilrettelægges fra et kontor 

Bedre muligheder for samarbejde mellem medarbejderne om at løse opgaverne 

Bedre koordinering af arbejdsopgaver, da de er samlet på samme kontor 

Mulighed for fælles medarbejdermøder for udveksling af erfaringer og lignende 

Arbejdsmæssige kompetencer øges og flere forskellige arbejdsopgaver kan løses af med-

arbejderne 
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Bedre mulighed for ensartethed i forretningsgangen i forbindelse med fraflytningssyn 

Styrkelse af beboerbetjeningen ved ansættelse af en HK medarbejder ved 

- længere åbningstid på kontoret 

- løbende tage sig af beboerhenvendelser både personlige, telefoniske, via mail og Be-

boerApp  

- beboerne vil opleve hurtigere respons og løsning af deres henvendelse.   

- løse en lang række administrative opgaver som både servicerer beboerne og samtidig 

aflaster servicelederen og servicelederassistenten, så de får bedre tid til ledelse, syn og 

beboerservice 

Bedre koordinering af indkøb til alle afdelinger 

Bedre mulighed for at opnå gode priser ved fælles indkøb til afdelingerne 

Bedre udnyttelsesgrad af maskiner og mandskab. Besparelse på maskinudgifter for afde-

lingerne 

Færre udgifter til IT-pakker til ejendomskontorer 

Færre udgifter til kontorhold, såsom ”leje”, telefon, varme og lignende 

Ejendomskontoret i Torbenhuse og Horsevænget kan genudlejes til erhverv. 

Synergi mellem medarbejderne og mindre sårbare ved sygdom og fravær  

Bedre fastholdelse af medarbejdere grundet variation i arbejdsindhold 

Ordentlige arbejdsforhold i forhold til omklædning og velfærdsfaciliteter 

Ulemper 

Længere transport mellem afdelingerne for medarbejderne 

Større logistik for tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og deres udførelse 

Længere afstand for beboerne for besøg på Servicecentret 

Fare for at miste ”lokal viden” hvis flere forskellige ansatte betjener afdelingerne 

Afdelingsbestyrelsernes og beboernes manglende forståelse og accept af de daglige prio-

riteringer af opgaverne i afdelingerne 

Snerydning – senere opstart nogle steder 

 

 

Tidsplan 

Godkender repræsentantskabsmødet at der etableres ét fælles servicecenter i Schweizervæn-

get, vil dette kunne implementeres fra nyt budgetår 1. oktober 2019.  

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender Skeletgruppens forslag 

om etablering af ét fælles servicecenter med virkning fra den 1. oktober 2019.  
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Beslutning 

 

Bjarne Clausen gennemgik baggrundsmaterialet, der ligger til grund for forslaget om etablering af et 

fælles servicecenter for alle 7 afdelinger. 

 

Derefter gennemgik Annette Birkov beslutningskompetencen i henholdsvis repræsentantskabet, orga-

nisationsbestyrelsen og på afdelingsmødet. 

 

Den efterfølgende debat blev livlig, hvor fordele og ulemper ved et fælles servicecenter blev fremhævet. 

 

Kritikerne stillede især spørgsmålstegn ved: 

 

- Kan 4 servicemedarbejdere løse opgaverne på fællesarealerne i alle afdelinger? 

- Bliver der ikke meget spildtid på transport mellem afdelingerne? 

- Er den beregnede besparelse realistisk? 

- Kan der findes en rimelig fordelingsnøgle for udgifterne? 

- Tidspunktet for etablering af fællesservicecenter er forkert – der mangler oprydning i egne afdelin-

ger først. 

 

Tilhængerne fremhævede: 

 

- Styrket ledelse 

- Medarbejdertilfredshed 

- Mindre sårbarhed ved ferie, sygdom, kurser m.v. 

- Lang åbningstid på servicecentret 

- Hurtigere håndtering af beboerhenvendelser 

- En synsansvarlig og en indkøbsansvarlig 

- Mere beboerservice og sparede håndværkerudgifter. 

 

Afstemning: 

 

Organisationsbestyrelsen har kompetencen til at træffe beslutning om et fælles servicecenter for alle af-

delinger, men har ønsket at dette spørgsmål afgøres af repræsentantskabet. 

 

Der blev derfor først gennemført en afstemning om, hvorvidt repræsentantskabet ønskede at stemme 

om forslaget. Det var der overvældende flertal for. 

 

Derefter blev forslaget om et fælles servicecenter for alle 7 afdelinger sat til afstemning. 

 

Der var 7 stemmer for – der var 7 stemmer imod og 2 der undlod at stemme – forslaget blev ikke god-

kendt. 


