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Rammer for Driftsfællesskabet FFB

Denne præsentation er en redaktionel sammenskrivning af de gældende rammer for 
Driftsfællesskabet FFB, som er besluttet af organisationsbestyrelsen.

FFB’s grundstruktur blev ændret pr. 1. marts 2018, så FFB nu er en enhedsorganisation med 
udgangspunkt i tre servicecentre.

De nye telefon- og åbningstider trådte i kraft pr. 1. oktober 2018, og er justeret pr. 1. februar 
2020 efter en samlet evaluering af FFB’s beboerservice og driftsstruktur.



Driftsfællesskabet FFB

• Driftsfællesskabet omfatter driften i alle FFB’s afdelinger. Driftsfællesskabet er organiseret 
med udgangspunkt i tre servicecentre. Hvert servicecenter ledes af en driftschef og en 
serviceleder.

• Alle medarbejdere er ansat i boligorganisationen.

• Dertil kan enkelte medarbejdere være ansat i afdelingerne efter aftale med 
afdelingsbestyrelserne. Disse er ikke omfattet af driftsfællesskabet.



Beboerservice

• Hvert af de tre servicecentre har et telefonnummer, som besvares lokalt. På disse 
telefonnumre skal alle typer af beboerhenvendelser pr. telefon kunne besvares. Telefontiden 
er mandag til fredag kl. 9-12 samt torsdag kl. 16-18.

• Skriftlige beboerhenvendelser er samlet på ffb@kab-bolig.dk, beboerapp og beboerweb samt 
på servicecentrenes postadresser.

• Der er åbent for personlig beboerbetjening på servicecentrene mandag til torsdag kl. 8-9 
samt torsdag kl. 16-18.

• Derudover kan afdelingsmøderne beslutte at opretholde ejendomskontorer med personlig 
beboerbetjening og/eller eget telefonnummer, forudsat at afdelingerne selv afholder 
udgifterne hertil.

• Det skal sikres, at alle opgaver kan løses uden beboeren skal møde op på et af 
servicecentrene.

• Det fælles akutnummer gælder for alle afdelinger.

• FFB’s drift skal fortsat være synlig i afdelingerne.

• FFB’s drift udfører generelt selv alle de almindelige beboerserviceopgaver.



Afdelingsmøder og afdelingsbestyrelser

• Det overordnede serviceniveau i afdelingerne besluttes fortsat på afdelingsmøderne i 
forbindelse med behandlingen af driftsbudgetterne.

• Afdelingsbestyrelserne aftaler som hidtil løbende med servicecentrets serviceleder hvilke 
driftsopgaver, som skal prioriteres.

• Der afholdes områdemøder for afdelingsbestyrelserne inden for hvert servicecenter. 
Driftscheferne indkalder halvårligt samt efter behov.



Medarbejdere

• Der afskediges ikke medarbejdere som følge af ændringerne, men nogle medarbejdere vil få 
andre opgaver.

• Hovedparten af servicemedarbejderne vil fortsat have fast tilknytning til en eller flere 
konkrete afdelinger.

• Alle FFB’s servicemedarbejdere skal have særlige ansvarsområder.

• Mulighederne for efter- og videreuddannelse styrkes.

• Alle medarbejdere skal sikres indflydelse på eget arbejde.

• Der udarbejdes klare retningslinjer for brugen af iOpgave.



Driftsstruktur

• Der udarbejdes en oversigt over opgavefordelingen mellem driftschef, administrative 
medarbejdere, serviceleder, driftslederassistent og servicemedarbejdere inden for hvert 
servicecenter.

• Der skal afholdes faste teammøder inden for hvert servicecenter.

• Der nedsættes løbende fælles arbejdsgrupper på tværs af servicecentrene, så flere 
medarbejdere inddrages i udviklingen af de fælles løsninger.

• Der udarbejdes systematiske driftsplaner for alle afdelinger.

• Der skal altid findes fælles FFB-løsninger, hvor der ikke er fælles KAB-løsninger.



Økonomi: Principper

• Løn- og lønafledte udgifter samt udgifter til den fælles drift er omfattet af driftsfællesskabet. 
Driftsudgifter, som kan henføres til en bestemt afdeling, bogføres direkte i afdelingen.

• Udgifter til driftschefer, administrative medarbejdere, ejendomselever samt fælles 
driftsudgifter fordeles inden for hvert servicecenter efter antal boliger.

• Udgifter til serviceledere, driftslederassistenter og servicemedarbejdere fordeles inden for 
hvert servicecenter efter en servicefordelingsnøgle, som aftales med servicecentrets 
afdelingsbestyrelser en gang årligt, før udarbejdelsen af driftsbudgetter for det efterfølgende 
år.

• Der udarbejdes ikke timeregnskaber, men servicelederen skal sikre, at ressourcerne fordeles 
mellem afdelingerne i overensstemmelse med de aftalte fordelingsnøgler.

• Udgifter til større maskiner fordeles, med mindre andet aftales mellem afdelingerne, efter 
antal boliger i de afdelinger, som maskinerne skal bruges i.

• Værktøj, mindre lagervarer og eksisterende maskiner kan bruges på tværs af afdelingerne 
inden for hvert servicecenter.



Økonomi: Fordelingsafdelinger

Der er oprettet seks fordelingsafdelinger med hver sin fordelingsnøgle, som skal bruges til 
kontering af udgifter i servicecentrene.

Driftschefer, administrative medarbejdere og ejendomselever samt udgifter til den fælles drift 
fordeles efter antal boliger, mens serviceledere, driftslederassistenter og servicemedarbejdere 
samt afløsning fordeles efter servicefordelingsnøglerne.

De nye fordelingsafdelinger er:

31-58 FFB Fordeling Betty, boliger

31-59 FFB Fordeling Betty, service

31-60 FFB Fordeling Solbjerg Have, boliger

31-61 FFB Fordeling Solbjerg Have, service

31-62 FFB Fordeling Stjernen, boliger

31-63 FFB Fordeling Stjernen, service


