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Forum: Styringsdialogmøde med Cama-Kollegierne 

Dato: 6. marts 2013 

Sted: Svendborg Rådhus  

Deltagere: Jesper Bernhardt, organisationsbestyrelsesformand 

 Ulrik Skov, forretningsfører for Cama-kollegierne 

Maria Degn, Kultur, Erhverv og Udvikling, Svendborg 

Kommune (mødeleder) 

Camilla Schultz, Kultur, Erhverv og Udvikling, Svendborg 

Kommune (referent)  

  

1. Velkomst og præsentation 

Svendborg Kommune orienterede om styringsdialogens formål og 

tilrettelæggelse. Der var på mødet enighed om, at der som 

udgangspunkt skal holdes ét årligt dialogmøde med boligorganisationen, 

som loven tilskriver. Endvidere vil parterne holde flere møder efter 

behov og i øvrigt kontakte hinanden som hidtil. 

Svendborg Kommune oplyste, at den, som meddelt på det fælles 

dialogmøde i september 2012, vil præsentere et første udkast til en 

boligstrategi på det kommende fællesmøde mellem 

boligorganisationerne og Svendborg Kommune, som forventes afholdt i 

slutningen af maj 2013.  

Svendborg Kommune vil blandt andet hente input til arbejdet med 

kommunens boligstrategi via de tilbagemeldinger, der indkommer i 

styringsdialogen med boligorganisationerne.  

2. Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed  

Boligorganisationen består af 460 boliger i en afdeling. Hertil kommer 

tre erhvervslejemål. 

Cama-Kollegierne vurderer, at boligorganisationen er velfungerende, 

men at udlejningsprocenten over de sidste ti år er for lav, også selvom 

den pt. er den højeste i ti år. Tab som følge af udlejningsvanskeligheder 
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er betydelige. I forbindelse med et tidligere frasalg af 124 boliger har 

Landsbyggefonden meddelt krav på en endnu ikke opgjort andel af 

nettoprovenuet. 

Organisationen oplyser, at man står over for en kompleks udfordring, 

idet man har kollegier, som ikke lever op til de boligkrav, de studerende 

har, og der samtidig er et for stort udbud af kollegieboliger i Svendborg.  

Organisationen oplyser, at forretningsføreren skal komme med et oplæg 

til organisationsbestyrelsen i april 2013, der belyser, hvorvidt 

forudsætningerne har ændret sig i de seneste fem år; hvilke faktorer, 

der indvirker på udlejningen i dag, samt fremtidsudsigterne. Det blev 

aftalt, at organisationen fremsender redegørelsen til Svendborg 

Kommune efter organisationsbestyrelsesmødet medio april. 

Organisationen meddelte, at man ligeledes afventer en tilbagemelding 

fra Landsbyggefonden, der gerne skal udstikke rammerne for en 

strategi/bæredygtig løsning for Cama-Kollegierne. Svendborg Kommune 

bad på mødet om – sammen med ovennævnte redegørelse - at få en 

revurdering af situationen, i forhold til da man fremsendte sagen til 

Landsbyggefonden for to år siden. Revurderingen skal indeholde en 

strategi for forbedring af udlejningen samt mål herfor. Svendborg 

Kommune vil beramme et nyt møde med organisationen efterfølgende.  

3. Drøftelse af boligorganisationens økonomi og drift 

Svendborg Kommune anførte, at det for alle boligorganisationer gøres 

gældende, at kommunen fremover ønsker, at styringsrapporter for såvel 

boligorganisation som afdelinger skal være selvbærende og løsnings-

/handlingsorienterede, i forhold til de væsentligste spørgsmål. 

Det blev oplyst, at Svendborg Kommune, i forbindelse med 

styringsdialogmødet, kritisk har gennemgået de indsendte regnskaber, 

som krævet i driftsbekendtgørelsen. Kommunen har ligeledes 

gennemgået det øvrige materiale i den dokumentationspakke, 

boligorganisationen har indberettet til Almenstyringsdialog.dk, og har 

ingen kommentarer hertil, udover hvad der drøftes i styringsdialogen. 

4. Drøftelse af ledelse og beboerdemokrati 

Svendborg Kommune meddelte, at det fremover ønskes, at 

organisationen vedlægger relevant protokollering i forbindelse med 

ansøgning om kommunens godkendelse af organisationens 

dispositioner. 

Organisationen oplyste, at man har en organisationsbestyrelse med 

repræsentation fra Simac og Erhvervsskolen, samt et repræsentantskab. 

Organisationen oplever, at det er vanskeligt at rekruttere til 

beboerdemokratiet, fordi beboerne har en naturlig høj flyttefrekvens. 
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Det blev på mødet aftalt, at beboerdemokratiet er et 

opmærksomhedspunkt, der skal fastholdes.  

5. Drøftelse af udlejning 

Delvist drøftet under punkt 2.  

Organisationen oplyser, at driften er afhængig af, hvordan 

uddannelsesinstitutionerne er i stand til at rekruttere nye studerende. 

Beboerne på Camas kollegier kommer fortrinsvis fra erhvervsskolerne 

og Simac, og genudlejningen foregår primært efter sommerferien. 

Organisationen oplyser, at man har et godt samarbejde med Svendborg 

Kommune omkring Ungekollegiet Belvedere. 

Organisationen foreslog Svendborg Kommune at overveje etablering af 

kursusboliger i et eller flere kollegier. Simac har årligt flere end 1000 

personer på kursus i Svendborg og er meget interesseret i at få adgang 

til en sådan løsning. Kurserne betales typisk af arbejdsgiver, som herved 

kan få et attraktivt alternativ til hotel og vandrerhjem. Derved kan 

afhjælpes både et behov; og boliger tages ud af markedet. 

Ved Tre Roser har man sat lejen ned, hvilket øjeblikkeligt kunne ses i 

form af stigende udlejning. 

6. Drøftelse af boligafdelinger 

Cama-Kollegierne har indgået samarbejde med BSB Svendborg og 

Svendborg Andels-Boligforening (SAB) om en økonomikonsulent, der 

kan hjælpe beboerne med deres privatøkonomi. Initiativet er kommet 

godt fra start, og flere studerende har haft god gavn af funktionen til at 

få lavet budget, betalt husleje mv., hvilket betyder mindre tab for 

organisationen på restancer, udsættelser mv.  

Organisationen anfører, at man i de ældre kollegier har nogle 

utidssvarende faciliteter i forhold til køkken og bad, men at man er i 

dialog med Landsbyggefonden herom. Jf. ovenfor.  

7. Drøftelse af nybyggeri og renovering 

Delvist drøftet under punkt 2.  

Svendborg Kommune anførte, at det for alle boligorganisationer gøres 

gældende, at man fremover bør renovere løbende, frem for at opspare 

eller skubbe en omfattende renovering med dertilhørende 

huslejestigninger foran sig.  

Cama-Kollegierne oplyste, at man skubber noget renovering foran sig, 

fordi man mangler en afklaring af sagen, der ligger hos 
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Landsbyggefonden. Problemstillingen er yderligere aktualiseret i lyset af 

den lange sagsbehandlingstid hos Landsbyggefonden. Svendborg 

Kommune var enig heri.  

8. Evt. 

Aftaler 

 

Svendborg Kommune indkalder i løbet af foråret til et fælles 

dialogmøde, med henblik på at drøfte kommunens første udkast til en 

boligstrategi. 

 

Det blev aftalt, at Cama-Kollegierne udarbejder en redegørelse, der 

belyser, hvorvidt forudsætningerne har ændret sig i de seneste fem år; 

hvilke faktorer, der indvirker på udlejningen i dag samt 

fremtidsudsigterne. Det blev aftalt, at organisationen fremsender 

redegørelsen til Svendborg Kommune efter 

organisationsbestyrelsesmødet medio april. Svendborg Kommune vil 

beramme et nyt møde med organisationen efterfølgende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


