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Af Jørn Nyvang  | jn@bl.dk 

Da Lis Bentin for tre år 
siden havde været til 

samtale hos Mercuri Urval 
om direktørjobbet i Nykø
bing F. Boligselskab, valgte 
hun bagefter at køre forbi 
og se, hvor hendes måske 
kommende arbejdsgiver var 
placeret. Her faldt hun over 
et skilt om, at der var åb
ningstid kl. 912.30 og tors
dag tillige kl. 1517.30.
 Da hun senere tiltrådte, 
sagde hun til medarbej
derne i administrationen:
 ”Hvis vi gerne vil leje vo
res boliger ud og være tæt 
på vores beboere, skal vi 
være tilgængelige.” 
 Nu åbner telefonerne kl. 8 
og lukker, når man går 
hjem. Den personlige betje
ning åbner kl. 10, når byen 
vågner, og lukker ligeledes, 
når man går hjem.
 ”Det har samtidig givet 
personalet en hverdag, hvor 

opgaverne er jævnt fordelt 
over hele arbejdstiden,” for
tæller Lis Bentin.
 Historien om åbningsti
den er bare et af mange ek
sempler, hun fremhæver, da 
hun skal forklare, hvorfor det 
lykkedes at nedsætte husle
jen i 1.839 af boligselskabets 
1.871 boliglejemål. Nedsæt
telserne svinger fra 0,78 til 
10,68 procent i forhold til 
2014. Men reelt et huslejen 
også faldet i de sidste 32 bo
liger, hvor den er uændret, 
da taksterne til det omgi
vende samfund er steget.

Annonce virkede
Det var en noget mindre 
munter virkelighed, Lis 
Bentin oplevede, da hun til
trådte den 1. august 2012, 
hvor man var på vej ud af en 
fællesadministration.
 ”Jeg mødte et boligsel
skab i knæ. Ved slutningen 
af 2012 var der en tom
gangsleje på 600.000 kro
ner. Og da vi mødte ind ef

ter nytår, var alle boliger le
jet ud.”
 Boligselskabet har ikke 
mere ledige lejligheder. De 
arbejder for at sikre hurtig 
genudlejning og sender bo
ligtilbud ud senest dagen 
efter, at man har modtaget 
en opsigelse.
 Var der ikke rettet op på 
lejeledigheden, kunne det 
være blevet fatalt for bolig
selskabet. Da Lis Bentin til
trådte, svarede dets disposi
tionsfond til bare to års leje
tab. Nu er der meget mere at 
stå imod med. I 2013 havde 
boligselskabet et overskud 
på knap 1,6 millioner kroner 
og i 2014 på knap to millio
ner kroner, som har kunnet 
lægges til (heri ikke med
regnet de 1,6 millioner kro

ner, man fik med ud af fæl
lesadministrationen LF Bo).
 
Grænseløst samarbejde
Lis Bentin lægger vægt på, 
at det står i hendes direktør
kontrakt, at hun skal sikre 
en effektiv, forsvarlig og 
hensigtsmæssig admini
stration og drift samt sørge 
for, at der er engagerede, an
svarsbevidste medarbej
dere, der er velkvalificerede 
til at varetage deres opga
ver. Desuden peger hun på, 
at forvaltningsrevision kræ
ver, at beboernes penge skal 
forvaltes bedst muligt.
 Hun indledte sin tid som 
direktør med at indkalde 
medarbejderne enkeltvis for 
at høre, hvad den pågæl
dende var god til og 
brændte for.
 ”Fordi du laver det, du er 
god til og brænder for, så er 
det sjovt at gå på arbejde.”
  Det udmøntede sig i et 
kompetencekort, som var 
omdrejningen for at få teg
net en ny organisering med 
fokus på ét boligselskab, 
hvor alle var lige vigtige og 
havde et fælles ansvar.
 ”Vi skal have et grænse
løst samarbejde. Går man 
for eksempel forbi noget 
ukrudt i en afdeling, sørger 
man for at få det fjernet, 
selvom om det ikke er i en 
afdeling, hvor man har sit 
arbejde,” forklarer hun.
 Seks områder for boligaf
delingerne blev skåret ned 
til to. Funktioner som områ
deledere og driftschefer for
svandt. Der kom bl.a. com
putere ud på ejendomskon
torerne, hvor man havde 
været vant til at køre rundt 
med papirpost. Ejendoms
funktionærerne skulle med 
jævne mellemrum veksle 
imellem de afdelinger, de 
arbejdede i. Man skulle ikke 
være afhængig af, at kun én 
vidste, hvad der var hvor i 
den enkelte afdeling.

Kunsten at skaffe 
(næsten) alle  
lavere husleje
 
”Det er ikke raketvidenskab. Det er sund fornuft. Vi 
har et fælles ansvar. Ikke mit, men vores,” siger Lis 
Bentin, direktør for Nykøbing F. Boligselskab, om, 
hvordan det er lykkedes at nedsætte huslejen for så 
godt som alle beboerne.

“Fordi du laver det, du er god 
til og brænder for, så er det 
sjovt at gå på arbejde“, siger 
Lis Bentin.

” 
Hvis vi gerne vil leje vores boliger 
ud og være tæt på vores beboere, 
skal vi være tilgængelige.”

LIS BENTIN, DIREKTØR, NYKØBING F. BOLIGSELSKAB
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 Der blev skåret ned i bru
gen af håndværkere ude fra 
byen. Ejendomsfunktionæ
rerne skal kunne udføre alt, 
hvad enhver har lov til at 
gøre i sit eget hjem.

Besparelser på stribe
Alle driftsudgifter er blevet 
tjekket. Der er på årsbasis 
sparet 120.000 kroner på tele
foni for administration og 
ejendomsfunktionærer, 
100.000 kroner på it, 611.000 
kroner på forsikringer, 41.000 
kroner på leasingaftaler i for
bindelse med kopiprint og 
300.000 kroner på elaftaler 
samt fra 2.500 til 135.000 
kroner pr. afdeling på konver
tering af realkreditlån.

 Oven i det udarbejder 
man nu selv de forbrugs
regnskaber, som målerfir
maer før fik penge for, har 
opsagt en nøgleordning 
med Falck, har indført elek
tronisk flyttesyn, har skiftet 
kapitalforvaltere og revi
sion, har fået nyt telefonsy
stem, hvor alle kan hente op
kald til de øvrige.
 Endelig har man sagt far
vel til en medarbejder i ad
ministrationen, fordi man 
var for mange.

Billigere administration
Administrationsbidraget pr. 
lejemål vil i 2016 være fal
det 1.260 kroner på årsbasis 
i forhold til 2013. Fra 4.558 

til 3.298 kroner. (Boligen 
kom i det seneste nummer 
beklageligvis til at beskrive 
dette fald som en ændring 
fra 2014 til 2015).
 Lis Bentin fastslår, at det 
kun har været muligt i kraft 
af afdelingsbestyrelsernes og 
organisationsbestyrelsens 
opbakning samt ikke mindst 
personalets medvirken:
 ”Den her fortjeneste, at vi 
har kunnet sætte huslejen 
ned, kan i høj grad tilskri
ves medarbejdernes ind
sats. Det er ikke raketviden
skab. Det er sund fornuft. Vi 
har et fælles ansvar. Ikke 
mit, men vores.” ¢
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Eksempler
Huslejeændringer i afdelinger af Nykøbing F. Boligselskab
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Birkerød   Tlf. 4594 2233 
Løsning    Tlf. 7562 2400  
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