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Forord
KAB’s repræsentantskab har godkendt KAB’s målsætningsprogram 2015 - 2018 og
har dermed besluttet, at KAB frem til udgangen af 2018 skal prioritere tre fokusområder: kernedrift, bæredygtighed og trivsel.
Det er tre temaer med stor betydning for boligorganisationer og beboere i KABfællesskabet. KAB skal sikre, at kernedriften fra KAB er fleksibel og effektiv samt
korrekt og rettidig for alle kunder, at der er et godt samspil mellem KAB og ejendomskontorerne, og at beboerdemokratiet understøttes.

Mange boligorganisationer i KAB-fællesskabet har formuleret deres eget mål
sætningsprogram. Selvom vi i administrationsorganisationen KAB de kommende
fire år sætter særligt fokus på tre temaer, vil vi samtidig medvirke til at under
støtte boligorganisationerne i deres egne målsætninger og lokale profiler.
Den almene sektor er en grundsten i det danske velfærdssamfund, og i KAB
har vi i mange år aktivt engageret os i samfundsdebatten og i boligpolitikken.
Sammen med boligorganisationerne i KAB-fællesskabet arbejder vi for at skabe
’bedre boliger for alle’, og det er også løftet for vores virksomhed de kommende
fire år. I KAB vil vi fortsat påtage os et samfundsansvar og skabe rammer for et
godt liv for alle grupper i samfundet.
Med dette målsætningsprogram har vi opstillet nogle ambitiøse og fokuserede
mål, som vi i administrationen og bestyrelsen vil arbejde hårdt for at nå. Vi
glæder os til at realisere målsætningsprogrammet sammen med boligorganisa
tionerne.
København, den 20. november 2014

Kjeld Poulsen,
Formand

John Olsen,
Næstformand

Jens Elmelund,
Administrerende direktør
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Professionel og beboernær kernedrift
Kundens behov er udgangspunktet for KAB’s kernedrift. Med kernedrift mener vi den
beboernære og effektive betjening af den enkelte beboer, boligsøgende, boligafdeling og boligorganisation. Ved at sætte kernedrift i fokus vil vi styrke beboernes oplevelse af, at ejendomskontorerne og KAB er fleksible og effektive samt korrekte og rettidige for alle kunder.
Betjeningen af beboerne og driften af boligafdelingerne afhænger af mange forhold.
KAB skal bl.a. udvikle og understøtte ejendomskontorer, sikre effektiv udlejning og huslejeopkrævning og udarbejde driftsplaner, budgetter og regnskaber. For at understøtte kernedriften
skal KAB have gode og effektive medarbejdere og ledere med de rette kompetencer til at ud
føre deres arbejde samt sikre effektive it-redskaber og arbejdsgange.

KAB leverer kvalitet og rettidige kerneydelser til alle beboere
og bestyrelser i KAB-fællesskabet. Vi vil være den professionelle og tilgængelige sparringspartner, administrator og
rådgiver, der med stor faglighed administrerer og udvikler
boligorganisationer og andre administrerede selskaber.

Sådan måler vi
•
•
•

KAB effektiviserer arbejdsgange, udvikler gode it-redskaber
og udvikler medarbejderkompetencer, understøtter ejendomskontorer samt sikrer et godt samspil mellem KAB og
ejendomskontorerne.

•

KAB sikrer en nem og gennemskuelig adgang for bolig
søgende, beboere og bestyrelsesmedlemmer til betjening i
KAB og på ejendomskontorerne.

•

God kernedrift og betjening opstår i et samspil mellem de lokale ejendomskontorer og KAB.
Den gode beboernære betjening er også et resultat af de beslutninger, der træffes af organisations- og afdelingsbestyrelserne og ikke mindst på afdelingsmøderne. Det er KAB’s opgave
at yde god rådgivning og sekretariatsbistand, så beboerdemokratiet har et godt beslutningsgrundlag for at træffe beslutning om effektiv drift. Samtidig er det KAB’s opgave at sikre, at
beslutningerne bliver realiseret på bedst mulig måde til gavn for beboerne.

KAB styrker den rationelle drift af KAB-fællesskabets bolig
afdelinger og fastlægger rammer for lokal service i dialog med
beboerdemokratiet.

•

KAB bistår med at sikre værdien af boligorganisationens ejendomsportefølje, så den er tidssvarende og attraktiv.

•

I KAB ønsker vi at drage fordel af at være mange i et fællesskab. Vi kan optræde som samlet
aktør og samtidig imødekomme boligorganisationernes forskelligheder. KAB-fællesskabet
giver et godt fundament til at yde en ansvarlig og driftssikker service, og vi bruger den fælles
viden og erfaring på tværs af boligorganisationerne. Samtidig ønsker vi at sikre boligorganisationernes særkende og identitet. Derfor er individualitet i KAB-fællesskabet vigtigt for os.

KAB tilbyder værktøjer og kurser, der sikrer, at beboerdemokratiet har den viden og de redskaber, der skal til for at varetage deres opgaver, samt yder bistand til formulering af lokale
målsætninger.

| Betjeningen af beboerne og driften af boligafdelingerne er højt
prioriteret. Her er det driftsleder Katja Dyhr, Frederiksholm
Karré 5, Boligselskabet AKB, København.
KAB · Målsætningsprogram 2015 - 2018
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Prisudvikling på KAB’s administrationsbidrag må
ikke overstige lønindekset i perioden 2015 - 2018.
Den rettidige levering af ydelserne regnskaber,
budgetter og forbrugsopgørelser skal være 100 %.
Ventetiden på telefonopkald fra beboere og bolig
søgende vedrørende husleje, forbrugsopgørelser, udlejning, fraflytning og opnotering må ikke overstige
3 minutter.
Kursister og medarbejderes tilfredshed med kurser
skal hvert år gennemsnitlig hver især være mindst 4,0
på en skala fra 1 - 5, hvor 5 er højest.
Organisationsbestyrelsernes tilfredshed med KAB
som administrator skal hvert år være mindst 4,0 på en
skala fra 1 - 5, hvor 5 er højest.
Ejendomsledere og driftslederes samlede vurdering
af KAB’s understøttelse af ejendomskontorerne skal
hvert år være mindst 4,0 på en skala fra 1 - 5, hvor 5 er
højest.
Andelen af nye brugere på MitKAB skal hvert år stige
med 10 %.

Kernedrift
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Bæredygtighed med fornuft
KAB har sammen med boligorganisationerne tradition for at agere bæredygtigt. I KAB vil vi
være en engageret og inspirerende rådgiver og byggeforretningsfører og hjælpe boligorganisationerne til at sikre ressourcemæssigt bæredygtige boliger med en økonomi i balance, og hvor
mennesker trives.

KAB arbejder for at udbrede kendskab til og anvendelse af bæredygtige løsninger i den daglige
drift, renovering og nybyggeri med udgangspunkt i Nordic Built Charter, der fremmer bæredygtig renovering i en nordisk kontekst.
KAB garanterer en høj ekspertise om energi og bæredygtighed ved at opsamle og formidle den
nyeste viden om bæredygtige tiltag og best practice, og vi vil udbyde kurser om energi- og
ressourceeffektivitet til både ansatte og beboervalgte.
KAB sikrer en god overgang mellem opførelse/renovering og ibrugtagning af nyetablerede og
renoverede tekniske anlæg.

| Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, har taget
de bæredygtige tider til sig med projekt om lokal afledning af
regnvand (LAR) og grønne tage. David Nielsen-Ourø, formand
for Glostrup Ejendomsselskab, viser projektet frem.

Sådan måler vi
Det er kun boligorganisationerne, der kan træffe beslutning
om valg af energiløsninger. Men det er KAB’s mål, at vi kan
understøtte boligorganisationerne i en markant lavere energi
anvendelse ved, at:
•

•

•

KAB bistår boligorganisationerne med at gennemføre
mindst fem store energirenoveringer, der markant ned
sætter energiforbruget, og som har en værdi over 50
mio. kr.
KAB bistår boligorganisationerne med at sikre, at over
50 % af nybyggeriet som minimum lever op til energi
klasse 2020.
KAB bistår boligorganisationerne med, at 95 % af alle
nyopførte/renoverede energitekniske anlæg til driften
evalueres med en score på mindst 4,0 på en skala fra 1 - 5,
hvor 5 er højest.

KAB · Målsætningsprogram 2015 - 2018

7

Bæredygtighed
8

KAB · Målsætningsprogram 2015 - 2018

Trivsel i boligområderne
I KAB ser vi trivsel som beboernes mulighed for at kunne udfolde deres liv inden for ram
merne af det fællesskab, der er i boligområdet. Trivsel er ikke ens for alle men et udtryk for,
hvordan den enkelte beboer oplever sin egen situation, føler sig tryg, hørt og accepteret.
I KAB har vi en bred tilgang til at arbejde med beboernes trivsel. Trivsel handler for os om
at tænke i helheder – både sociale og fysiske. KAB vil understøtte boligorganisationernes
bestræbelser på, at boligområderne skal rumme mulighed for et aktivt fællesskab.
Men trivsel handler også om KAB’s evne til at afstemme og indfri forventninger med
beboerne, og det handler om beboernes oplevelse af service fra KAB, ejendomskontoret og
de lokale driftsmedarbejdere.
Og så handler det om, hvordan vi fokuserer på beboernes sociale samspil og deres muligheder
for aktiv deltagelse og medbestemmelse i egen bolig, i beboerdemokratiet og i boligområdet.
Det frivillige engagement er en grundpille i fællesskabet i afdelingerne, og for mange beboere
er de netværk, der herigennem skabes, af stor betydning for deres trivsel.

| Fællesspisning skaber trivsel – her er det Sofie Amalie Moore
fra Beboerprojektet Puls, der er initiativtager til fællesspisning
i Fynshuse, Samvirkende Boligselskaber.

KAB styrker den sociale trivsel og understøtter en bæredygtig
frivilligkultur i boligområderne gennem partnerskaber med
frivilligorganisationer og gennem tilbud om kurser til boligområdets frivillige og hjælp til udvikling af lokale frivilligstrategier. Vi vil have særligt fokus på grupper, som i dag er
underrepræsenteret i det frivillige arbejde i afdelingerne, bl.a.
de unge og beboere med etnisk minoritetsbaggrund.
KAB fokuserer på betydningen af boligområdets fysiske
udformning for livet mellem husene. Vi vil i nybyggeriet, i
fysiske helhedsplaner og i den almindelige løbende fornyelse
og renovering af afdelingerne bistå boligorganisationerne
med at udvikle boligområder, der fremmer lokale fællesskaber
og er ramme om et godt og trygt hverdagsliv. Vi vil sikre, at
den store viden, som allerede findes, bredes ud i KAB-fælles
skabet.
KAB medvirker til at øge trivslen for de beboere, der befinder
sig i særligt udsatte livssituationer. Det vil vi gøre ved at udvikle vores service og kommunikation og ved at understøtte
netværksbaserede aktiviteter i boligorganisationer med og
uden boligsociale helhedsplaner. Vi vil sikre, at erfaringer
opsamles og medvirke til, at de mest virkningsfulde indsatser
kan udbredes til andre boligområder i tæt samspil med den
lokale driftsorganisation.
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Sådan måler vi
Der er mange faktorer, der har betydning for beboernes
oplevelse af trivsel. Men det er ikke alle faktorer, som
KAB eller boligorganisationerne har indflydelse på.
Individuelle livsvilkår spiller en stor rolle, og strukturelle
samfundsforhold og lovgivning har også indvirkning
– både på den enkelte beboer, på boligområdet og på
beboersammensætningen.
Men KAB har mange redskaber til at understøtte trivsel i
boligorganisationerne, og vi vil måle, om redskaberne og
vores indsatser virker.
Derfor måler vi på en række parametre, der samlet set
indikerer trivsel. Disse er følgende:
•

•

•
•

Antallet af husordenssager, der bringes for Beboerklagenævnet, må maksimalt udgøre 5 % af alle hus
ordenssager i KAB-fællesskabet.
Antallet af forsikringssager vedrørende brand m.v.
samt hærværkssager må maksimalt være på samme
lave niveau som i 2014.
50 % af beboerne i familieboliger i KAB-fællesskabet
skal have boet 5 år eller mere i deres bolig.
Adspurgte fraflyttere, der fraflytter KAB-fællesskabet
pga. mangel på trivsel i boligområdet, må ikke over
stige 5 %.

Ét KAB i et stærkt fællesskab
KAB er sammen med boligorganisationerne i KAB-fællesskabet godt rustet til
at klare fremtidens udfordringer. Med stor søgning til et varieret boligudbud i
hovedstadsområdet og med stor lyst, viden og kapacitet til at yde god administration og drift, er KAB med boligorganisationerne en væsentlig aktør på boligmarkedet.
Og der bliver i den grad brug for et stærkt KAB. Vores løfte, ’Bedre boliger for
alle’, vil de kommende år blive udfordret – både af den almindelige samfunds
udvikling, af den globale dagsorden og af menneskeskabte klimaforandringer.
Vi udfordres især af det voldsomme pres på boligmarkedet i hovedstadsområdet. Efterspørgslen efter den traditionelle familiebolig til en fornuftig husleje er

Ballerup Ejendomsselskabs afdeling Søfryd. Ballerup Ejendomsselskab har haft stor fokus
på bæredygtig energiforsyning blandt andet med jordvarmesystem og solceller i afdelingen,
der er fra 2013.

Trivsel
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stor – og efterspørgslen efter den lille, billige bolig er meget stor. KAB’s vente
lister vokser år for år. Presset på ventelisterne vil vokse yderligere i takt med
den massive befolkningstilvækst. Vi skal være med til at sikre, at der opføres
attraktive almene boliger i de nye bykvarterer, som i de kommende år skyder op i
hovedstadsområdet. Boliger, der kan rumme børnefamilierne, singlerne, de unge,
de gamle og de lidt skæve – mennesker med en ganske almindelig arbejdsindkomst og mennesker, der er økonomisk trængte.
Vi skal fortsat bygge klassiske almene boliger, men vi skal også være kreative
og udvikle nye boligtyper, som vores boligsøgende er i stand til at betale. Med
AlmenBolig+-konceptet skabte KAB en helt ny boligtype for familier, der ønsker
en rummelig og fleksibel bolig til en rimelig husleje. Med BasisBolig vil vi skabe
en lille, billig boligtype til unge med en indkomst på kontanthjælpsniveau.
Det er samtidig et krav, at vi kan præstere ressourcemæssigt bæredygtige løsninger. De voldsomme klimaskabte oversvømmelser de senere år er en påmindelse
om, at klimatilpasninger og bæredygtighed i byggeriet ikke er en dagsorden, vi
kan overlade til kommende generationer. Der er behov for, at vi handler nu og
udvikler nye smarte løsninger i nybyggeriet, og der er behov for massive investeringer i klimatilpasninger af det eksisterende byggeri.
KAB var i 2012 medinitiativtager til Nordic Built Charter, der har til formål at
fremme bæredygtig renovering. Vi vil fortsat understøtte og inspirere bolig
organisationerne i deres bestræbelser på at gennemføre bæredygtige tiltag. Men
vi vil samtidig – sammen med vores kollegaer i den almene sektor – presse på
for, at politikerne sikrer, at vi bliver i stand til at gennemføre løsninger, der ikke
bare er miljømæssigt bæredygtige, men også økonomisk bæredygtige for den
enkelte boligafdeling og dens beboere.
KAB’s løfte om ’Bedre boliger for alle’ udfordres også af den øgede økonomiske
ulighed i samfundet med et voksende antal fattige og en social opsplitning af

boligmarkedet, hvor samfundets dårligst stillede i stigende grad koncentreres i
de almene boligområder. Den boligsociale indsats i de udsatte boligområder har
været og vil fortsat være højt prioriteret i KAB-fællesskabet, men KAB arbejder
også langt bredere med at understøtte trivslen i vores boligområder. Gennem
projekt ’En hånd til alle’ har vi udviklet en række værktøjer, som ansatte og afdelingsbestyrelser kan anvende i deres daglige arbejde med at skabe øget trivsel og
forebygge konflikter og uro.
KAB udfordres ikke kun af omverdenen. Vi udfordres – heldigvis – også indefra
af vores kunder forstået i bredeste forstand – boligorganisationer, beboere, boligsøgende og beboervalgte. Det er gennem dialog med vores kunder, at vi bliver
endnu bedre til at levere en god og professionel service. Gennem de seneste to år
har vi haft særligt fokus på, hvordan vi kan styrke vores service centralt og lokalt.
Medarbejdere på alle niveauer i KAB-fællesskabet har været involveret i processen, service har været tema for konferencer med beboertillidsfolk, og vi har gennemført en stor kundeundersøgelse.
Vi glæder os over, at vores kunder generelt er meget tilfredse med KAB og den
service, vi yder, men processen har også givet nogle konstruktive bud på, hvor vi
kan blive endnu bedre.
KAB sætter derfor nu en række konkrete initiativer i gang, der skal styrke vores
kernedrift. Samtidig udvikler vi organisationen, så vi bliver endnu bedre til den
direkte dialog med kunderne. Vi vil være tæt på kunderne og sikre, at opgaverne
løses så tæt på kunden som muligt. Kunderne skal opleve, at der er kort vej fra
ord til handling, og at det er let at komme i kontakt med os.
Med ét KAB i et stærkt fællesskab er det KAB’s ambition og daglige mål, at bolig
organisationer, boligafdelinger, beboere og boligsøgende oplever, at KAB med
viden og redskaber bidrager til at styrke trivslen, fremmer bæredygtighed og
vigtigst – sikrer en beboernær kernedrift.

Kontorfællesskab i KAB’s administration.

KAB’s mission, løfte
og værdier
KAB’s mission, løfte og værdier formulerer vores primære o
 pgave og
måden, vi vil udføre den på. Vi gør det med engagement og med baggrund
i et aktivt beboerdemokrati, der er grundstenen i KAB.

Mission
Det er KAB’s mission at skabe rammer for et godt liv. Med det menes, at
boligen er et centralt element i ethvert menneskes liv og en forudsætning
for, at man trives.

Løfte
KAB’s løfte er bedre boliger for alle. De boliger, KAB opfører og admini
strerer, skal være for alle typer af mennesker, med alle typer af indkomster,
på forskellige stadier i deres liv.

Værdier
KAB’s værdier er ansvarlighed – gennemskuelighed – fornyelse – dialog.
Værdierne afspejler den måde, KAB ønsker at gennemføre mission, løfte
og mål.

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V
T 33 63 10 00
F 33 63 10 01
www.kab-bolig.dk
kab@kab-bolig.dk
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