
    
FUSI       N? 

Kære afdelingsbestyrelses- Kære afdelingsbestyrelses- 
medlemmermedlemmer

Her får I det første infoblad om År-Her får I det første infoblad om År-
hus Omegn (ÅO) og Østjysk Boligs hus Omegn (ÅO) og Østjysk Boligs 
(ØB) fusionsplaner. (ØB) fusionsplaner. 

Infobladene vil som minimum kom-Infobladene vil som minimum kom-
me månedligt frem til de repræsen-me månedligt frem til de repræsen-
tantskabsmøder i august, hvor be-tantskabsmøder i august, hvor be-
slutningen om en fusion skal træffes. slutningen om en fusion skal træffes. 
Det er lovgivningen, der bestemmer, Det er lovgivningen, der bestemmer, 
at det alene er boligorganisatio-at det alene er boligorganisatio-
nernes øverste myndigheder, altså nernes øverste myndigheder, altså 
de to repræsentantskaber, der kan de to repræsentantskaber, der kan 
træffe beslutning om en fusion.træffe beslutning om en fusion.

Infobladene laves i et samarbejde Infobladene laves i et samarbejde 
mellem ÅO og ØB af informations-mellem ÅO og ØB af informations-
chef i ÅO, Tina Axelsen, og kom-chef i ÅO, Tina Axelsen, og kom-
munikationsansvarlig i ØB, Vibeke munikationsansvarlig i ØB, Vibeke 
Harder.Harder.

Dette første infoblad handler blandt Dette første infoblad handler blandt 
andet om baggrunden for beslutnin-andet om baggrunden for beslutnin-
gen – hvorfor har ÅO og ØB valgt at gen – hvorfor har ÅO og ØB valgt at 
arbejde frem mod en fusion? arbejde frem mod en fusion? 

Infobladene udsendes direkte til jer Infobladene udsendes direkte til jer 
pr. mail, og de vil også kunne findes pr. mail, og de vil også kunne findes 
på begge boligorganisationers hjem-på begge boligorganisationers hjem-
mesider.mesider.

God læselyst!God læselyst!

Hvorfor er en fusion en god idé?Hvorfor er en fusion en god idé?

ÅO og ØB ligner hinanden i størrelse, værdisæt og ambi-ÅO og ØB ligner hinanden i størrelse, værdisæt og ambi-
tioner, og derfor er vi gået i gang med at undersøge mu-tioner, og derfor er vi gået i gang med at undersøge mu-
lighederne for en fusion. Bestyrelserne i begge organisa-lighederne for en fusion. Bestyrelserne i begge organisa-
tioner ser en fusion som en fremtidssikring. De krav, som tioner ser en fusion som en fremtidssikring. De krav, som 
i dag stilles af beboere, beboerdemokrater og samfundet, i dag stilles af beboere, beboerdemokrater og samfundet, 
kræver en større og mere robust organisation.  kræver en større og mere robust organisation.  
  
For bare 15 år siden bestod en almen boligorganisation For bare 15 år siden bestod en almen boligorganisation 
typisk af en udlejningsafdeling, en driftsafdeling og en typisk af en udlejningsafdeling, en driftsafdeling og en 
økonomiafdeling – og så en forretningsfører. I de sene-økonomiafdeling – og så en forretningsfører. I de sene-
re år er kravene til boligorganisationer vokset. Det har re år er kravene til boligorganisationer vokset. Det har 
været nødvendigt at opbygge en stab, og langt de fleste været nødvendigt at opbygge en stab, og langt de fleste 
boligorganisationer har i dag f.eks. også en jurist, en boligorganisationer har i dag f.eks. også en jurist, en 
kommunikationsmedarbejder, boligsociale medarbejdere kommunikationsmedarbejder, boligsociale medarbejdere 
og en projekt- og udviklingsafdeling. Det er omkostnings-og en projekt- og udviklingsafdeling. Det er omkostnings-
tungt for en mindre boligorganisation, hvor der kun er ca. tungt for en mindre boligorganisation, hvor der kun er ca. 
3.000 huslejer at gøre godt med. 3.000 huslejer at gøre godt med. 

En fusion vil give nogle ”stordriftsfordele”, når der f.eks. En fusion vil give nogle ”stordriftsfordele”, når der f.eks. 
skal købes ind til ca. 6.000 boliger i stedet for godt 3.000 skal købes ind til ca. 6.000 boliger i stedet for godt 3.000 
boliger. Der er også et økonomisk potentiale i kun at boliger. Der er også et økonomisk potentiale i kun at 
have én administrationsbygning i stedet for to, kun at have én administrationsbygning i stedet for to, kun at 
skulle have ét IT-system, et telefonsystem, et beboerblad skulle have ét IT-system, et telefonsystem, et beboerblad 
mv. mv. 

Hvordan med økonomien?Hvordan med økonomien?
Det er ingen hemmelighed, at ØB pt. er presset på egen-Det er ingen hemmelighed, at ØB pt. er presset på egen-
kapitalen. Derudover giver den verserende sag med en kapitalen. Derudover giver den verserende sag med en 
bortvist direktør en økonomisk usikkerhed. Omfanget af bortvist direktør en økonomisk usikkerhed. Omfanget af 
den sag bliver pt. undersøgt af advokater og revisorer. den sag bliver pt. undersøgt af advokater og revisorer. 

ÅO har en stærk egenkapital og ser fusionen som en ÅO har en stærk egenkapital og ser fusionen som en 
fremtidssikring til i fællesskab at skabe morgendagens fremtidssikring til i fællesskab at skabe morgendagens 
boligorganisation. boligorganisation. 
  
Først når resultatet af den igangværende advokatunder-Først når resultatet af den igangværende advokatunder-
søgelse og dens konsekvenser foreligger, kan det økono-søgelse og dens konsekvenser foreligger, kan det økono-
miske overblik komme helt på plads.miske overblik komme helt på plads.
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Hvis du har spørgsmål om, kommentarer til eller  
gerne vil vide mere om en eventuel fusion, så er  
du velkommen til at sende en mail til enten  
info@ojba.dk eller bolig@aarhusomegn.dk.

DialogmøderDialogmøder

Det er begge boligorganisati-Det er begge boligorganisati-
oners ønske at have en åben oners ønske at have en åben 
dialog med beboerdemokraterne dialog med beboerdemokraterne 
om en eventuel fusion. Derfor om en eventuel fusion. Derfor 
har alle afdelingsbestyrelser har alle afdelingsbestyrelser 
været inviteret til dialogmøder været inviteret til dialogmøder 
med Leif Jensen, direktør i ÅO, med Leif Jensen, direktør i ÅO, 
og/eller Katja Hillers, formand for og/eller Katja Hillers, formand for 
ØB´s organisationsbestyrelse. ØB´s organisationsbestyrelse. 

Der har været god opbakning til Der har været god opbakning til 
møderne og der er blevet stillet møderne og der er blevet stillet 
utrolig mange gode og relevante utrolig mange gode og relevante 
spørgsmål. spørgsmål. 

Det er tydeligt, at der er stor Det er tydeligt, at der er stor 
forskel på spørgsmålenes ka-forskel på spørgsmålenes ka-
rakter i de forskellige afdelinger rakter i de forskellige afdelinger 
– det er vidt forskellige emner, – det er vidt forskellige emner, 
der bekymrer beboerne. Og det der bekymrer beboerne. Og det 
giver jo mening, for hver afdeling giver jo mening, for hver afdeling 
har sit eget liv, sin egen hverdag, har sit eget liv, sin egen hverdag, 
sine egne traditioner og sin egen sine egne traditioner og sin egen 
historie.historie.
  
Vi har lavet en opsamling på Vi har lavet en opsamling på 
møderne i form af en FAQ møderne i form af en FAQ 
(spørgsmål/svar), og den kan du (spørgsmål/svar), og den kan du 
finde på begge organisationers finde på begge organisationers 
hjemmesider nu. Den kommer hjemmesider nu. Den kommer 
også i de kommende beboerbla-også i de kommende beboerbla-
de. Førstkommende beboerbla-de. Førstkommende beboerbla-
de omdeles i slutningen af marts de omdeles i slutningen af marts 
2021 i både ÅO og ØB. 2021 i både ÅO og ØB. 

Tidsplan og styregrupperTidsplan og styregrupper

I praksis fortsætter vores boligorganisationer som selvstæn-I praksis fortsætter vores boligorganisationer som selvstæn-
dige enheder med hvert sit repræsentantskab, bestyrelse og dige enheder med hvert sit repræsentantskab, bestyrelse og 
formand gennem 2021.  formand gennem 2021.  

Til at arbejde med fusionsplanerne er der nedsat to styregrup-Til at arbejde med fusionsplanerne er der nedsat to styregrup-
per: per: 

Den politiske styregruppeDen politiske styregruppe består af organisations-/hovedbe- består af organisations-/hovedbe-
styrelsesmedlemmer fra begge organisationer:styrelsesmedlemmer fra begge organisationer:
• Formand Katja Hillers, næstformand Susanne  • Formand Katja Hillers, næstformand Susanne  
 Jørgensen og bestyrelsesmedlem Heidi Lykke   Jørgensen og bestyrelsesmedlem Heidi Lykke  
 Rosenberg fra ØB Rosenberg fra ØB
• Formand Jette Holgersen, næstformand Tom  • Formand Jette Holgersen, næstformand Tom  
 Weber-Hansen og bestyrelsesmedlem Jytte Gissel   Weber-Hansen og bestyrelsesmedlem Jytte Gissel  
 fra ÅO  fra ÅO 
Den politiske styregruppe mødtes første gang tirsdag den 23. Den politiske styregruppe mødtes første gang tirsdag den 23. 
februar.  februar.  

Den administrative styregruppeDen administrative styregruppe refererer til den politiske styre- refererer til den politiske styre-
gruppe og består af medarbejdere fra begge organisationer:gruppe og består af medarbejdere fra begge organisationer:
• Udviklingschef Kim Kjærgaard og udlejningschef  • Udviklingschef Kim Kjærgaard og udlejningschef  
 Connie Koppel fra ØB Connie Koppel fra ØB
• Sekretariatschef Marianne Brammer og driftschef  • Sekretariatschef Marianne Brammer og driftschef  
 Jacob Rahbek fra ÅO Jacob Rahbek fra ÅO
• •  Leif Jensen, direktør i ÅO, er formand for gruppen. Leif Jensen, direktør i ÅO, er formand for gruppen.
Den administrative styregruppe mødes første gang mandag Den administrative styregruppe mødes første gang mandag 
den 1. marts. den 1. marts. 

Beslutningen om en fusion skal ske på repræsentantskabs-Beslutningen om en fusion skal ske på repræsentantskabs-
møder i både ÅO og ØB i august 2021, og fusionen vil i tilfæl-møder i både ÅO og ØB i august 2021, og fusionen vil i tilfæl-
de af to ja’er træde i kraft pr. 1. januar 2022. Vi havde håbet, de af to ja’er træde i kraft pr. 1. januar 2022. Vi havde håbet, 
at beslutningen kunne træffes før sommerferien, hvilket vi at beslutningen kunne træffes før sommerferien, hvilket vi 
også tidligere har meldt ud, men det er ikke muligt at sikre, at også tidligere har meldt ud, men det er ikke muligt at sikre, at 
beslutningen træffes på et velbelyst grundlag i repræsentant-beslutningen træffes på et velbelyst grundlag i repræsentant-
skaberne med en fortsat nedlukning af landet.skaberne med en fortsat nedlukning af landet.


