
AAB DRIFTSMODELLER

AAB
DRIFTSMODELLER



AAB DRIFTSMODELLER

2 3

INDHOLD

Driftsmodeller i 
Boligforeningen AAB

Driftsmodel
– ’Administrativ classic’

Driftsmodel
– ’Administrativ light’

Driftsmodel
– ’Parlamentarisk’

Hvordan og hvem 
vælger model? 

06

08

12

22

24



AAB DRIFTSMODELLER AAB DRIFTSMODELLER

4 5

Afdeling 20



AAB DRIFTSMODELLER AAB DRIFTSMODELLER

7

DRIFTSMODELLER I 
BOLIGFORENINGEN 
AAB
I AAB har vi tradition for, at de demokratiske opgaver er 
udvidet til også at omfatte administrative og driftsrela- 
terede opgaver lokalt. Vores  koncept er kendetegnet ved, 
at en række af de opgaver, der i andre boligorganisationer 
bliver løst af ansatte inspektører og andet administrativt 
personale, er henlagt til AAB's afdelingsbestyrelser, som 
løser disse under ansvar overfor AAB's direktør. I daglig tale 
kalder vi konceptet ’det decentrale forvaltningskoncept’. 

Vi tager udgangspunkt i, at en valgt afdelingsbestyrelse i 
AAB ønsker at påtage sig ansvaret for afdelingens drift og 
derfor benytter driftsmodellen ’administrativ classic’, som 
er nærmere beskrevet på side 8. 

Hvis afdelingen ikke ønsker dette, bliver det med AAB's 
nye driftsmodeller også muligt at tilkøbe hjælp til at løse de 
lokale opgaver i driftsmodellen ’administrativ light’. Endelig 
kan de afdelingsbestyrelser, der ikke ønsker at løfte disse 
opgaver, vælge driftsmodellen ’parlamentarisk’. 

Med andre ord kan afdelingen vælge den  driftsmodel, der 
bedst passer til det  lokale behov.

I  denne pjece  finder  du  en  kort  gennemgang af de  for- 
skellige  driftsmodeller samt en  beskrivelse af, hvilken rolle 
afdelingsbestyrelsen har i forhold  til de  opgaver, der  løses 
lokalt i AAB.

FÆLLES – UANSET DRIFTSMODEL 
AAB er beboerne. Vi ønsker os boligafdelinger med beboere, 
der engagerer sig, bidrager til livet i afdelingen og afdelingens 
drift. Afdelingsbestyrelsen skal derfor agere og sætte rammer, 
som gør det muligt for beboerne at engagere sig i afdelingens 
lokale forhold. 

Alle afdelingsbestyrelser i AAB løser de beboerdemokratiske op-
gaver, som er tillagt afdelingsbestyrelsen i lov om almene boliger, 
kapitel 2 og i AAB’s vedtægter. Vi kalder dem i daglig tale  
’parlamentariske opgaver’. For dette arbejde ydes der ikke hono-
rar. Læs mere om disse under ’driftsmodel parlamentarisk’. 

Uanset hvilken driftsmodel afdelingen vælger at benytte, er det 
afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave at sikre, at de beslut-
ninger, som afdelingsmødet træffer, bliver ført ud i livet; enten 
lokalt eller af AAB’s administration.

POLITIKKER OG FORRETNINGSGANGE
Organisationsbestyrelsen har fastlagt en række overordnede 
politikker, inden for hvilke afdelingsbestyrelserne skal løse de lo-
kale driftsopgaver. Disse kan du læse i afdelingshåndbogen på 
aab-net (http://aabnet.aab.dk/site/01/afdelingshaandbogen), hvor 
afdelingsbestyrelsen også kan finde beskrivelse af forretnings-
gange og andre hjælperedskaber til opgaveløsningen.
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’ADMINISTRATIV CLASSIC’

DRIFTSMODEL 
’ADMINISTRATIV 
CLASSIC’
Den administrative bestyrelse har det fulde driftsansvar for 
afdelingen. Afdelingsbestyrelsen løser selv en række de-
centrale administrative opgaver omkring afdelingen under 
ansvar overfor foreningens direktør. Derfor modtager be-
styrelsen honorar for deres arbejde. 

Udgangspunktet er, at AAB's afdelinger er omfattet af den- 
ne driftsmodel, medmindre bestyrelsen vælger enten ‘ad-
ministrativ light’ eller ‘parlamentarisk’.

OPGAVER
• Bestyrelsesarbejde 
 Bestyrelser, der er ’administrativ classic’, løser parlamenta-  
 riske opgaver, som står beskrevet på side 23.
 
 Hertil kommer administrative opgaver som bl.a.: At påse   
 habilitet i alle forhold omkring økonomiske dispositioner, 
 dvs. ift. personale og økonomi, beboerservice og -informa-  
 tion (herunder bl.a. træffetid for beboere), ansvar for den  
 decentrale administration, og at tage AAB's bestyrelses-  
 kørekort. 

• Regler for afdelingen
 Herunder bl.a. at lave forslag til husorden, vedligeholdelses- 
 reglement og råderetskatalog for afdelingen, regler 
 for udlejning af bi-lejemål og evt. fælleslokaler og forret-  
 ningsorden for afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. 

• Økonomi
 Godkende budget for det kommende år, godkende   
 årsregnskab og fremlægge disse på afdelingsmødet.
 
 Hertil kommer administrative opgaver som bl.a.: Ansvar for  
 og opfølgning ift. at afdelingen overholder udbudsregler og  
 indkøbspolitik, opfølgning på budget, fordelingsplan for ad- 
 ministrative opgaver, godkende regninger og lave kasseklad- 
 der. Anmelde og afslutte forsikringssager.

• Drift og vedligeholdelse (DV)
 Deltage i årlig gennemgang af afdelingen (markvandring),   
 lave plan for drift og vedligeholdelse efter oplæg fra admini- 
 strationen samt gennemføre og deltage i 1 + 5 års eftersyn. 
 
 Hertil kommer driftsrelaterede lokale opgaver som bl.a.: 
 Varetage daglig drift af afdelingen, så den fremstår vedlige-  
 holdt, gennemføre de arbejder, som står på den godkendte 
 plan for drift og vedligeholdelse (DV-plan). Samarbejde med   
 administrationen om gennemførelse af større DV-arbejder, an- 
 svar for energimærkning, tilsyn med vedligeholdelse og ren-
 holdelse af afdelingen, herunder glatførebekæmpelse.
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• Daglig personaleledelse og ansvar
 Daglig arbejdsledelse af lokalt ansatte, herunder arbejds-  
 tilrettelæggelse, arbejdsplaner, indberetning af løn og til-  
 læg, f.eks. glatførebekæmpelse, ferie og sygefravær.   
 Holde MUS-samtaler, kompetenceudvikling af lokalt ansatte,  
 holde sygefraværssamtaler, sikre et godt arbejdsmiljø,   
 gennemføre APV og lave handlingsplan for opfølgning   
 på denne.

Opgaverne er nærmere beskrevet i afdelingshåndbogen på 
aab-net (http://aabnet.aab.dk/site/01/afdelingshaandbogen).

HVAD KOSTER DET? 
Afdelingsbestyrelsen har driftsansvaret for ejendommen og løser 
selv en del af de administrative opgaver i tilknytning hertil. For 
dette oppebærer afdelingsbestyrelsen honorar. 

Disse afdelinger betaler alm. administrationsbidrag til dækning af 
foreningens fælles udgifter. Aktuelle takster kan ses i afdelings-
håndbogen på aab-net.

Afdeling 90
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’ADMINISTRATIV LIGHT’

DRIFTSMODEL 
’ADMINISTRATIV 
LIGHT’ 
I ’administrativ light’ modellen arbejder bestyrelsen under 
samme vilkår som i driftsmodellen ’administrativ classic’ og 
har mulighed for at overlade udvalgte lokale administrative 
opgaver til en lokalt ansat medarbejder. 

Afdelingsbestyrelsen har fortsat det fulde driftsansvar og 
løser selv en række lokale administrative opgaver decen-
tralt under ansvar overfor foreningens direktør. Derfor mod-
tager bestyrelsen honorar for deres arbejde. 

I denne model har afdelingen mulighed for at tilkøbe lokal bi-
stand til at løse alle eller nogle af de 14 administrative opgaver, 
der er oplistet side 18-20.

DER ER TRE MULIGHEDER FOR ANSÆTTELSE AF LOKAL 
BISTAND
1. Ledende ejendomsfunktionær: Her forudsættes det, at alle 
  14 konkrete administrative opgaver er uddelegeret til med- 
 arbejderen – læs mere på side 18. Der skal være mindst to  
 ansatte ejendomsfunktionærer, for at ansætte en ledende   
 ejendomsfunktionær. 

2. Varmemester/ejendomsmedhjælper/servicetekniker med   
 funktionstillæg: Her kan færre enkeltstående administrative  
 opgaver uddelegeres til medarbejderen, og funktionstil-  
 lægget skal afspejle omfanget af disse – læs mere på side  
 19.

3. HK-assistent: Kan varetage lettere kontoropgaver. Bestyr-  
 elsen skal dog være opmærksom på, at driftsansvaret   
 for afdelingen fortsat påhviler afdelingsbestyrelsen, og at det  
 kun er udvalgte opgaver, der kan uddelegeres – læs mere på  
 side 20.

OPGAVER
• Bestyrelsesarbejde 
 Bestyrelser, der er ’administrativ light’, løser parlamentar- 
 -iske opgaver, som står beskrevet på side 23.
 
 Hertil kommer administrative opgaver som bl.a.: Påse habi- 
 litet i alle forhold omkring økonomiske dispositioner, dvs.   
 ift. personale og økonomi, beboerservice og -information   
 (herunder bl.a. træffetid for beboere), ansvar for decen-  
 tral administration og at tage AAB's bestyrelseskørekort. 

• Regler for afdelingen
 Herunder bl.a. at lave forslag til husorden, vedligeholdelses- 
 reglement og råderetskatalog for afdelingen, regler for   
 udlejning af bi-lejemål og evt. fælleslokaler og forretningsor- 
 den  for afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. 

12
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’ADMINISTRATIV LIGHT’’ADMINISTRATIV LIGHT’

• Økonomi
 Godkende budget for det kommende år, godkende 
 årsregnskab og fremlægge disse på afdelingsmødet.
 
 Hertil kommer administrative opgaver som bl.a.: Tilrette-
 lægge afdelingens rutiner for indkøb så afdelingen over-  
 holder udbudsregler og indkøbspolitik samt opfølgning på  
 dette, opfølgning på budget, fordelingsplan for administra-  
 tive opgaver, godkende regninger og lave kassekladder. 
 Anmelde og afslutte forsikringssager.

• Drift og vedligeholdelse (DV)
 Deltage i årlig gennemgang af afdelingen (markvandring),   
 lave plan for drift og vedligeholdelse efter oplæg fra admi-  
 nistrationen samt gennemføre og deltage i 1 + 5 års eftersyn. 
 
 Hertil kommer driftsrelaterede lokale opgaver som bl.a.: 
 varetage daglig drift af afdelingen, så den fremstår ved-
 ligeholdt og gennemføre de DV-arbejder som står på den   
 godkendte plan for drift- og vedligeholdelse (DV-plan). 
 Samarbejde med administrationen om gennemførelse af   
 større DV-arbejder, ansvar for energimærkning, tilsyn med 
 vedligeholdelse og renholdelse af afdelingen, herunder 
 glatførebekæmpelse. 

• Daglig personaleledelse og ansvar
 Daglig arbejdsledelse af lokalt ansatte, herunder arbejds-  
 tilrettelæggelse, arbejdsplaner, indberetning af løn og til-  
 læg, f.eks. glatførebekæmpelse, ferie og sygefravær.   
 Holde MUS-samtaler, kompetenceudvikling af lokalt ansatte,  
 holde sygefraværssamtaler, sikre godt arbejdsmiljø,   
 gennemføre APV og lave handlingsplan for opfølgning på   
 denne.

Opgaverne er nærmere beskrevet i afdelingshåndbogen på 
aab-net (http://aabnet.aab.dk/site/01/afdelingshaandbogen).

HVAD KOSTER DET? 
Afdelingsbestyrelsen har driftsansvaret for ejendommen og 
løser selv en del af de administrative opgaver i tilknytning hertil.
For dette oppebærer afdelingsbestyrelsen honorar. 

Disse afdelinger betaler alm. administrationsbidrag til dækning 
af foreningens fælles udgifter. 

Hertil skal afdelingen forvente at afholde løn mv. til lokalt 
ansat. Størrelsen på denne udgift afhænger af:
• hvilken stillingstype der vælges 
• funktionstillægget, hvis størrelse fastlægges ud fra en 
 vurdering af, hvilke administrative opgaver, bestyrelsen 
 vælger at uddelegere.

Løn og -ansættelsesvilkår til lokalt ansatte skal altid forudgående 
godkendes i AAB’s administration.

Afdelingsbestyrelsen kan vælge, at honoraret helt eller delvist 
finansierer udgiften til den lokalt ansatte. Aktuelle takster kan 
findes i afdelingshåndbogen på aab-net (http://aabnet.aab.dk/
site/01/afdelingshaandbogen).

OPGAVER, DER IKKE KAN UDDELEGERES TIL LOKALT ANSAT
Afdelingsbestyrelsen beholder i denne driftsmodel ansvaret for 
afdelingens drift. En række administrative opgaver, kan afdel-
ingsbestyrelsen ikke uddelegere til en lokalt ansat: 

• Økonomi
 Godkende forslag til budget og evt. foretage tilpasninger, gen- 
 nemgå budgetopfølgninger, lave kassekladder, kontrol med   
 kasse- og bankbeholdning, godkende årsregnskab og frem-
 lægge for afdelingsmødet, sikre overholdelse af udbudsregler  
 og overholdelse af indkøbspolitik, økonomiske rammer for evt.  
 ledende ejendomsfunktionær og tilpasse forsikring til lokale   
 forhold.

• Arbejdsledelse
 Instruere lokalt ansat personale, sygefraværssamtaler samt  
 opfølgning, ansvar for fysisk og psykisk arbejdsmiljø, ansvarlig  
 for henvendelser fra arbejdstilsynet, APV, MUS og rekrutte-  
 ring af personale (stillingsopslag og ansættelsessamtaler). 

• Drift og vedligeholdelse
 Fastlægge daglig drift af afdelingen, så den fremstår vel-  
 holdt, DV-møder med administrationen, servicekontrak-  
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Afdeling 100

 ter, energimærker, eftersyn, godkendelse af plan for drift og  
 vedligeholdelse (DV-plan) til fremlæggelse på afdelingsmø- 
 det, aftale med driftskoordinator om opgavefordeling, god-  
 kende tilbud på DV-opgaver og valg af leverandører til   
 afdelingens drift.

DISSE OPGAVER KAN UDDELEGERES TIL LOKALT ANSAT
Nedenfor kan du se en liste over, hvilke konkrete administrative 
opgaver bestyrelsen i driftsmodel ’administrativ light’ kan ud-
delegere, alt efter hvem, de ansætter.
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LEDENDE EJENDOMSFUNKTIONÆR
Beføjelse efter anvisning/fastlagte ramme fra afdelingsbestyr-
elsen:
• Driftsbudgettering inden for budgettets beløbsramme 
 (kt. 115)
• Langtidsplanlægning inkl. plan for drift og vedligeholdelse   
 (DV-plan, kt. 116), efter fastlagte rammer
• Skriftlig kommunikation til beboerne – efter fastlagte rammer
• Flyttesager
• Mindre udbudsmateriale
• Glatførebekæmpelse (planlægning og udførelse)

Fulde beføjelser:
• Indkøb og budgetopfølgning indenfor indkøbspolitik og 
 aftalt beløbsramme  
• Lave rekvisitioner samt opfølgning og tilsyn med arbejder,   
 herunder bl.a. flytteboliger
• Daglige driftsspørgsmål
• Flytteboligheder
 • Bistå ved synsforretning og lave indflytningssyn
 • Fremvisning
 • Lave flytteopgørelse (herunder indhentning af overslag/ 
  tilbud)
 • Plan for drift og vedligeholdelse (DV-plan)/plan for slid  
  og ælde
 • Modtagelse af ny beboer
 • Håndtering af evt. fejl- og mangelliste
• Forsikringssager
 • Anmeldelse til forsikringsselskab
 • Udbedring af skader iht. aftale med taksator
• Administration af bi-lejemål
• Inventarlister for materiel
• Ansvar for psykisk og fysisk arbejdsmiljø
 • Lokalt samarbejdsudvalg
 • Sikkerhedsleder (og -uddannelse)
 • Sikkerhedsmappe for afdelingen
 • Håndtere henvendelser fra Arbejdstilsynet og sikre at   
  påbud bliver overholdt
 • Gennemføre APV
 • Handlingsplan for APV-resultat og opfølgning

VARMEMESTER/EJENDOMSMEDHJÆLPER/SERVICETEKNIK-
KER MED FUNKTIONSTILLÆG
Beføjelse efter anvisning/fastlagte ramme fra 
afdelingsbestyrelsen:
• Driftsbudgettering, inden for budgettets beløbsramme 
 (kt. 115)
• Langtidsplanlægning incl. plan for drift og vedligeholdelse   
 (DV-plan, kt. 116), efter fastlagte rammer
• Skriftlig kommunikation til beboerne – efter fastlagte rammer
• Flyttesager

Fulde beføjelser:
• Flytteboliger
 • Bistå ved synsforretning, lave indflytningssyn
 • Fremvisning
 • Lave flytteopgørelse (herunder indhentning af overslag/ 
  tilbud)
 • Modtagelse af ny beboer
 • Håndtering af evt. fejl- og mangelliste
• Forsikringssager
 • Anmeldelse til forsikringsselskab
 • Udbedring af skader iht. aftale med taksator
• Administration af bi-lejemål
• Inventarlister for materiel
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HK-ASSISTENT
• Modtage henvendelser fra beboere indenfor defineret 
 tidsrum/kontortid
•  Vedligeholde afdelingens hjemmeside/internt TV/informa-  
 tionskanal efter anvisning fra afdelingsformand eller ledende  
 ejendomsfunktionær
• Åbne og sortere daglig post til afdelingen
• Administration og udstedelse af vaskekort
• Administration og salg af nøgler/elektroniske brikker til 
 beboere
• Administration og servicering af beboerklubber
• Administration af beboerlokaler, festlokaler o.lign.
• Kopieringsopgaver såsom beboerblad, nyhedsbreve o.lign.
• Bestille og modtage varer i henhold til rekvisition fra afde-  
 lingsformand/ledende ejendomsfunktionær
 
Beføjelser:
Være i stand til at tilrettelægge og prioritere egne opgaver i 
henhold til afdelingsformandens/ledende ejendomsfunktionærs 
instrukser.

’ADMINISTRATIV LIGHT’

20

Afdeling 68
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’PARLAMENTARISK’

DRIFTSMODEL
’PARLAMENTARISK’ 

De parlamentariske opgaver er fastlagt i lov om  almene 
boliger  og  AAB’s vedtægter. 

Nogle afdelingsbestyrelser vælger ikke at påtage sig det 
lokale driftsansvar og dermed at løse lokale administrative 
opgaver. Det er i stedet AAB’s administration,  der  har drifts- 
ansvaret for afdelingen. Derfor modtager  parlamentariske 
bestyrelser ikke honorar.

Disse bestyrelser benytter driftsmodellen ‘parlamentarisk’.

OPGAVER
Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er, at formidle beboernes 
ønsker fra afdelingsmødet til administrationen, der varetager den 
daglige drift af afdelingen. I det daglige er afdelingsbestyrelsen 
således bindeleddet mellem administrationen og afdelingen.

Herudover har afdelingsbestyrelsen en række parlamentariske 
opgaver.

PARLAMENTARISKE OPGAVER
• Godkende driftsbudget og årsregnskab for afdelingen
• Forelægge driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse
• Forelægge de overordnede rammer for iværksættelse af   
 arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet 
 til godkendelse
• Påse, at der er god orden i afdelingen
• Indkalde til afdelingsmøde
• Indsamle forslag fra beboerne til afdelingsmødet
• Underskrive referat fra afdelingsmødet
• Lave forretningsorden for bestyrelsen
• Skrive og offentliggøre dagsorden & referat fra 
 bestyrelsesmøder

Afdelingslingsbestyrelsen orienteres om administrationens an-
sættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Alle øvrige 
lokale administrative opgaver løses af administrationen (Kunde-
service v/Ejendomsservice og fraflytning).

Opgaverne er nærmere beskrevet i afdelingshåndbogen på 
aab-net (http://aabnet.aab.dk/site/01/afdelingshaandbogen).

HVAD KOSTER DET? 
Parlamentariske afdelinger betaler som alle andre AAB-af-
delinger alm. administrationsbidrag til dækning af foreningens 
fælles udgifter. 

For varetagelse af afdelingens drift betaler disse afdelinger et 
tillæg til alm. administrationsbidrag pr. lejemålsenhed. Hvis af-
delingen har andel i/ansat en lokal inspektør er beløbet pr. 
lejemålsenhed lavere. Aktuelle takster kan ses i afdelingshånd-
bogen på aab-net.
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DRIFTSMODELLER

Afdelingen kan vælge den driftsmodel, den foretrækker. Når af-
delingen skal vurdere, hvilken driftsmodel, den ønsker, er det imid- 
lertid vigtigt at være opmærksom på, at det er frivilligt for afdelings-
bestyrelsen, om den vil påtage sig det lokale driftsansvar for bolig-
afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan ikke pålægges at løse lo-
kale administrative opgaver. 

I de tilfælde hvor den valgte løsning bliver dyrere end tidligere 
(typisk fra ’classic’ til ’light’), må afdelingsbestyrelsen have tilsagn 
fra afdelingsmødet om at afholde merudgiften. 

HVORDAN OG 
HVEM VÆLGER 
MODEL? 

FRA ’ADMINISTRATIV CLASSIC’ TIL ’ADMINISTRATIV LIGHT’
Driftsmodellen ’administrativ light’ indebærer, at afdelingsbe-
styrelsen vælger at påtage sig det lokale driftsansvar og at ud-
delegere udvalgte konkrete driftsrelaterede eller lokale admini-
strative opgaver til en lokalt ansat medarbejder. 

Lønnen til den lokalt ansatte medarbejder finansieres enten via 
huslejen eller helt/delvist via bestyrelsens honorar. Hvis skiftet 
fra ’administrativ classic’ til ’administrativ light’ pålægger afdelin-
gen en ekstra lønudgift, skal afdelingsmødet træffe beslutning 
herom. 

I de administrative afdelinger, hvor der i forvejen er ansat lokal 
bistand, vil lønnen allerede være en del af afdelingens budget, 
hvorfor et skifte fra ’administrativ classic’ til ’administrativ light’ 
ikke medfører en væsentlig ekstra udgift. I disse tilfælde behøver 
afdelingsmødet ikke træffe beslutning om skiftet. 

Bestyrelsen skal dog orientere afdelingens beboere om skiftet til 
den nye driftsmodel. Særligt for at beboerne ved, hvem de skal 
henvende sig til om hvilke spørgsmål. 

FRA ’ADMINISTRATIV CLASSIC’ TIL ’PARLAMENTARISK’
Parlamentariske afdelinger skal fra 2015 betale for at blive ser-
viceret af inspektørerne i administrationen (Ejendomsservice & 
fraflytning).

AAB’s repræsentantskab har besluttet, at fra 2015 vil et skifte 
fra ’administrativ classic’ til ’parlamentarisk’ således betyde en 
merudgift for afdelingen, hvorfor afdelingsmødet som udgangs-
punkt skal træffe beslutning herom. 

Afdelingsmødet kan imidlertid ikke pålægge en afdelingsbestyr-
else at varetage driftsopgaver, og det er derfor alene afdelings-
bestyrelsen der afgør, hvorvidt denne ønsker at påtage sig det 
lokale driftsansvar. 

Opstår denne situation skal afdelingsmødet have mulighed for at 
afsøge muligheden for, at andre blandt beboerne ønsker at løfte 
driftsopgaverne og derved forblive ’administrativ classic’ eller 
’administrativ light’. Afdelingsmødet skal samtidig forelægges et 
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revideret budget, da der skal betales et tillæg til administrations-
bidraget for brug af inspektørydelsen i administrationen (Ejen-
domsservice & fraflytning).

I perioden frem til at der eventuelt vælges en ny administra-
tiv afdelingsbestyrelse, vil udgiften til inspektørordningen i ad-
ministrationen (Ejendomsservice & fraflytning) blive udgiftsført 
i afdelingens regnskab under uforudsete udgifter. Tillægget til 
administrationsbidraget bliver opkrævet efter løbende måned + 
30 dage.

Da afdelingsbudgettet for 2015 er godkendt, vil det først kunne 
ske fra budgetåret 2016. Udgiften vil i videst muligt omfang, 
blive forsøgt dækket af budgetreserven (uforudsete udgifter) og 
besparelser.

Indtil da må bestyrelsen indkalde til ekstraordinært afdelings-
møde med dette ene punkt på dagsordenen, hvis det skulle blive 
relevant.

FRA ’PARLAMENTARISK’ TIL ’ADMINISTRATIV CLASSIC/LIGHT’
Ønsker bestyrelsen i en parlamentarisk afdeling at blive admin-
istrativ – enten ’classic’ eller ’light’ – skal bestyrelsen først og 
fremmest rette henvendelse til afdelingsrådgiverne, hvorefter 
ledelsen i administrationen, i samråd med OB, tager stilling til 
mulighederne for et skifte.

Hvis anmodningen godkendes, skal bestyrelsen indkalde til et 
ekstraordinært afdelingsmøde, som vedtager ændret status og 
vælger en kasserer. Det forudsætter altid, at afdelingsbestyrelsen 
påtager sig at gennemføre de obligatoriske elementer i AAB’s 
bestyrelseskørekort.

Organisationsbestyrelsen kan efter indstilling fra direktøren 
fratage en afdelingsbestyrelse de administrative opgaver, hvis 
afdelingsbestyrelsen forsømmer eller ikke udfører opgaverne 
på betryggende vis.

A
D

M
IN

IS
TR

A
TIV 'C

LA
S

S
IC

'
A

D
M

IN
IS

TR
A

TIV 'LIG
H

T'
PA

R
LA

M
EN

TA
R

IS
K

B
ES

TYR
ELS

ES
LØ

S

D
riftsansvar

Lokalt ansat til at 
løse adm

. opgaver

O
pgaver

B
est. honorar

B
etaling

A
df. bestyrelse

under ansvar 
overfor direktør

N
ej

U
dvalgte lokale

adm
inistrative 

opgaver

JaA
dm

. gebyr

A
df. bestyrelse

under ansvar 
overfor direktør

M
ulighed for at 

købe lokal bistand:
1.  Ledende e-funk
2

. E-funk. m
ed tillæ

g
3

. H
K

-ass.

U
dvalgte lokale

adm
inistrative 

opgaver

JaA
dm

. gebyr og 
lønudgift for lokal
ansat

A
dm

inistration
(Ejendom

sservice
&

 fraflytning)

M
ulighed (store afd.)

– refererer til 
A

dm
inistrationen

K
un parlam

entariske
opgaver

N
ej

A
dm

. gebyr og 
tillæ

g

A
dm

inistration
(Ejendom

sservice
&

 fraflytning)

M
ulighed (store afd.)

– refererer til 
A

dm
inistrationen

– N
ej

A
dm

. gebyr og 
tillæ

g



WWW.AAB.DK


