
    
FUSI       N? 

I forbindelse med fusionsplanerne tilbød Øst-
jysk Boligs organisationsbestyrelsesformand, 
Katja Hillers, sammen med Århus Omegns 
direktør, Leif Jensen, at afdelingsbestyrelserne 
i Østjysk Boligs 39 afdelinger (31 af dem har pt. 
en bestyrelse) kunne komme til et online dia-
logmøde, hvor de kunne lufte tanker og bekym-
ringer og få svar på deres spørgsmål i forhold 

til en mulig fusion. 12 bestyrelser takkede ja, 
og det blev i løbet af februar 2021 til 12 møder 
med masser af gode spørgsmål. Håbet er, at 
de sidste afdelingsbestyrelser også har lyst til 
at indgå i en dialog over de næste måneder. 

Her kan du finde de spørgsmål, der blev stillet 
oftest – og svarene på dem.

Hvorfor er en fusion en god ide?
En fusion er en god idé, fordi det er en fremtidssikring af 
begge boligorganisationer. Begge er lige store (små), og 
som tiderne ser ud i dag – og især i fremtiden – giver det 
mere mening at være én stor boligorganisation end at være 
to små.
 
For 15 år siden bestod en boligorganisation af en udlejning-
safdeling, en driftsafdeling og en økonomiafdeling – og så 
en forretningsfører. I de seneste 15 år er kravene til boligor-
ganisationer vokset. Det har været nødvendigt at opbygge 
en stab, og langt de fleste boligorganisationer har i dag en 
jurist, en kommunikationsmedarbejder, et stort antal bolig-
sociale medarbejdere, en udviklingsafdeling osv. Og det er 
simpelthen for omkostningstungt for en lille boligorganisa-
tion, hvor der kun er ca. 3.000 boliger til at betale udgiften 
– men det er samtidig nødvendigt.

Vil huslejerne stige med en fusion?
Forhåbentlig tvært imod, for der er i hvert fald ingen tvivl 
om, at der er besparelser at hente. Vi kan jo aldrig vide, 
hvordan den kommunale ejendomsskat ændrer sig, og der 
vil jo også altid være inflation, så vi kan ikke love husle-
jenedsættelser. Men selve fusionen vil i hvert fald ikke give 
forhøjede udgifter – den vil give lavere.

Er der tale om, at Østjysk Bolig vil blive  
overtaget af Århus Omegn?

Nej, der vil hele vejen igennem være tale om en ligeværdig 
fusion. De to boligorganisationer har cirka samme stør-
relse, og derfor vil den ene ikke overtage den anden. 

Hvis der ikke skal afskediges medarbejdere i 
forbindelse med fusionen, hvordan kan den så give 

besparelser?
Som situationen er i dag, køber begge boligorganorgani-
sationer en del ydelser ude i byen. Selvom vi har en jurist 
ansat hver, er det stadig nødvendigt at købe juridisk hjælp 
ved siden af for eksempel.  Den slags indkøb vil vi kunne 
spare på. Derudover vil en fusion give nogle stordriftsfor-
dele, når der for eksempel skal købes ind til 6.000 boliger i 
stedet for 3.000. Vi kan også spare ved, at vi kun skal have 
én administrationsbygning i stedet for to. At vi kun skal 
have ét IT-system, et telefonsystem, et beboerblad osv.

Hvad betyder Østjysk Boligs økonomi i  
forhold til en fusion?

Østjysk Bolig er gennem de seneste år blevet presset på 
egenkapitalen, blandt andet fordi nogle byggesager er 
blevet forsinket og andre aldrig er blevet til noget. Der-
udover giver den verserende sag, med en advokat- og 
revisorundersøgelse af organisationen, en økonomisk 
usikkerhed, fordi vi endnu ikke ved, hvor stor en del vi selv 
kommer til at skulle finansiere. Og vi har altså ikke en stor 
egenkapital, vi kan trække på. 

Det er ingen hemmelighed, at Århus Omegn har en bedre 
økonomi. Og den økonomi kan komme Østjysk Bolig til 
gavn ved en fusion. Århus Omegn ser det som en fremt-
idssikring, som de gerne foretager. 
 
Før advokat- og revisorundersøgelsen er færdig, er det 
dog umuligt at svare på, helt præcis hvad den kommer til at 
have af betydning for en fusion.



Hvorfor har Østjysk Bolig henvendt sig  
til netop Århus Omegn?

Århus Omegn og Østjysk Bolig ligner hinanden på mange 
områder. Ud over, at de har cirka samme antal boliger, så 
har de to organisationer også mange af de samme værdier. 

Hvad betyder en fusion for de enkelte afdelinger?
Hver enkelt afdeling i både Århus Omegn og Østjysk Bolig 
er en selvstændig økonomisk enhed med egen afdelings-
bestyrelse. Sådan vil det fortsat være efter en fusion.

Giver en fusion ændringer i driften?
Det er for tidligt at sige, præcis hvordan en fusion vil 
ændre driften. Selvfølgelig er der forskel på, hvordan de to 
organisationer kører driften i dag, og i en fusionsproces vil 
medarbejderne i driften sætte sig ned og kigge på, hvordan 
de mener, tingene kan køres bedst muligt fremadrettet. 
Men vi er meget opmærksomme på, at en fusion ikke skal 
betyde en forringelse af serviceniveauet, som beboerne 
kender det i dag – tvært imod skulle det gerne give en 
bedre service. Vi er også meget opmærksomme på, at de 
fleste beboere er glade for den nærhed, der er til driftsper-
sonalet, og det forestiller vi os bestemt heller ikke, at der 
skal ændres ved.

Bliver afstanden fra administration til afdeling for stor, 
når man har 60 afdelinger?

Det forestiller vi os ikke, for der vil jo være dobbelt så 
mange medarbejdere, man kan komme i kontakt med, der 
vil fortsat være åbningstider for personlig betjening (når der 
ikke er corona i hvert fald) og telefonisk betjening, og hele 
døgnet rundt kan man jo sende mails til både administra-
tion og drift. 

Vi ved, at nogle beboere i Ry har en bekymring for, at no-
get af nærheden går tabt (som følge af den tidligere fusion i 
2011) og vi er opmærksomme på den bekymring.

Vil man som beboer i Østjysk Bolig kunne komme 
foran i køen til boliger i Århus Omegn med en fusion?

Den interne fortrinsret gælder for hele boligorganisationen 
– så med en fusion vil I få fortrinsret til dobbelt så mange 
boliger.

Hvem skal være direktør i en fusioneret organisation?
Det skal Leif Jensen, der i dag er direktør i Århus Omegn. 
Østjysk Bolig har som bekendt ikke en direktør pt., og med 
en fusion vil det ikke være nødvendigt at ansætte en. 

Hvordan ser tidsplanen for en fusion ud?
I løbet af de næste måneder vil vi arbejde videre i to 
styregrupper (en politisk og en administrativ) med at få 
konkretiseret planerne. Samtidig vil vi kommunikere så 
meget som muligt, blandt andet via et infoblad, som af-
delingsbestyrelserne vil få på mail og som kan findes på 
hjemmesiderne, via beboerbladene og forhåbentlig også 
snart via fysiske møder. På den måde kan repræsentant-
skaberne blive klædt så godt som muligt på til at stemme 
ja eller nej til en fusion. De endelige repræsentantskab-
smøder håber vi på at kunne holde lige efter sommerfe-
rien. 

Til at starte med havde vi håbet på, at afstemningerne 
kunne være i maj/juni, så man kunne nå at lave fælles 
budget for 2022, men da fysiske møder er en umulighed 
pt., vil vi tage os mere tid til at kommunikere grundigt, 
inden beslutningerne skal tages. Det skal ikke være en 
beslutning, der bliver hastet igennem; det er vigtigt, at alle 
er ordentligt klædt på til at træffe den. Bliver der stemt ja, 
så vil fusionen være en realitet pr. 1. januar 2022 – men 
med hvert sit budget for det første år.

Hvad skal den nye boligorganisation hedde?
Det ved vi ikke – men den skal hverken hedde Østjysk 
Bolig eller Århus Omegn. Den skal hedde noget nyt. Ofte 
laver man en navnekonkurrence blandt beboerne ved 
fusioner – det kunne godt tænkes, at vi gør det samme.

Hvor skal det fælles administrationskontor ligge?
Det ved vi ikke endnu – men hverken på Søren Frichs 
Vej, hvor Østjysk Boligs administration ligger i dag, eller 
på Skanderborgvej, hvor Århus Omegn holder til. Der er 
ikke plads til alle nogle af stederne.

Hvordan skal den endelige beslutning tages?
Det er ifølge lovgivningen en beslutning, der skal tages 
af boligorganisationernes øverste myndighed – og det er 
repræsentantskaberne. Vi forventer at holde repræsent-
antskabsmøder med afstemninger i begge organisationer 
i august.


