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VELKOMMEN ☺

• Nyd morgenmaden og det gode selskab

• Noter dit svar på følgende:

‒ Det, jeg særligt håber at få ud af i dag, er …



Dagens program og indhold

Velkomst og præsentation

Kort om de almene boliger i Danmark

Roller og ansvar i Bo42

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Samarbejdet i Bo42 

Orientering v/ Per Carlo og Ebbe

Frokost

kl.12.00

Middag

kl. 18.30

• Korte oplæg

• Øvelser

• Dialog

• Fleksibilitet



Præsentation



Hvad er BL – Danmarks Almene Boliger?

Interesse- og brancheorganisation for cirka 530 almene boligorganisationer

BL arbejder for vores medlemmers og beboernes interesser ved at søge indflydelse på den 

almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt

”Kurser og rådgivning” tilbyder BL's medlemmer rådgivning og uddannelse, proceshjælp, 

facilitering, konflikthåndtering og inspiration til udvikling af det arbejde og samarbejde, der 

udfolder sig i en almen boligorganisation og i beboerdemokratiet



Hvem er I?

Op at stå - ud på gulvet 

Hils gerne på en du ikke kender og tal om et af spørgsmålene:

1. Hvad er det bedste ved at være med i afdelings-

bestyrelsen?

2. Hvad drømmer du om at opnå med dit arbejde i 

afdelingsbestyrelsen?

Ca. 4 min. i alt, og så går man videre og hils på en ny … 

Fortsætter i 3 runder







Kort om de 
almene boliger 
i Danmark



De almene boligorganisationers opgave

Hvorfor har vi almene boliger?

Hvilken opgave skal boligorganisationen løse?

Formålet:

” Almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til 

rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give 

beboerne indflydelse på egne boforhold.”



• Sunde og gode boliger er et afgørende 

grundlag for et velfungerende samfund

• Vi leverer gode boliger til alle – familier, 

enlige, handicappede, ældre, 

flersprogede…

• Hvad ville konsekvensen være, hvis vi 

ikke leverede boliger og boligsociale 

indsatser for de svageste i vores 

samfund?



De almene boligorganisationer 

Fællesskab – for alle

Forening – demokratisk

Finansiering – non-profit og selvfinansierende



Sådan 

præsenterer 

I jer selv



Roller og 
ansvar i Bo42



De formelle rammer

Lov om almene boliger

Bekendtgørelse 

om drift af almene boliger

Vedtægter

Forretningsorden 



Boligorganisationens målsætninger

”Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og 

dens afdelinger” 

”Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk 

og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og forsvarlig stand”

”Boligorganisationen skal i forb. med opførelse og renovering af almene boliger 

tilstræbe af få mest mulig værdi for de investerede midler 

”Boligorganisationen skal ved udlejning af boliger tilgodese grupper, som har 

vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. 

Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet”

”Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et 

velfungerende beboerdemokrati”



Beboerdemokrati generelt

Alle lejere kan:

• Deltage i afdelingsmødet

• Fremsætte forslag på afdelingsmødet

• Vælges til:

• Afdelingsbestyrelsen

• Hovedbestyrelsen

• Repræsentantskabet



3 beslutningsorganer

• Øverste myndighed (repræsentantskabet)

• Organisationsbestyrelse

• Afdelingsmøde

Og et samarbejdsorgan:

• Afdelingsbestyrelsen

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjk5srW5bDMAhWFBiwKHR6eDacQjRwIBw&url=http://www.fapia.dk/?attachment_id%3D661&psig=AFQjCNGYwcN2diFk2Vmm0yLiaoi5X9XtWg&ust=1461914371537804


Øvelse

• Kom med jeres bud på, hvad der er den overordnede opgave for:

‒ Repræsentantskabet

‒ Hovedbestyrelsen

‒ Afdelingsmødet

• Tal sammen i mindre grupper af 3-4 personer





Afd.møde

Afd.best.

Almen boligorganisation med boligafdelinger
- med repræsentantskab

Hoved-
bestyrelse

Beboere + andre jf. 
vedtægterne

Direktør

Administration

Afd.møde Afd.møde

Repræsentantskab

Repræsentanter fra afdelingerne
+ bestyrelsen

Afd.best. Afd.best.



Repræsentantskabet

• Bo42’s øverste myndighed

• Repræsentantskabet består af:

• Organisationsbestyrelsen og mindst en repræsentant fra hver afdeling

• Afdelingens repræsentanter vælges på afdelingsmødet

• Afdelingsmødet kan beslutte at overlade det til afdelingsbestyrelsen at udpege afdelingens repræsentanter

Fra Bo42’s vedtægter:



Repræsentantskabets kompetence

• Beslutter de overordnede rammer for boligorganisationen, fx:
• Valg af revisor

• Administrationsform

• Grundkøb og byggepolitik

• Og vedrørende afdelingerne: 
• Køb og salg af afdelinger og ejendomme

• Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme

• Grundkøb og nyt byggeri

• Nedlæggelse af en afdeling

• Fælles afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse

• Beslutninger vedrørende afdelingerne kan uddelegeres til 
organisationsbestyrelsen



Tilsidesættelse af afdelingsmødet

• Repræsentantskabet kan igangsætte større arbejder i en afdeling uden om 

afdelingsmødets beslutning

• Betingelse: De pågældende arbejder og aktiviteter er nødvendige (tidssvarende og 

konkurrencedygtige) 

• Krav: Indberettes til boligministeriet

• Gælder kun ved:

‒ Større renoveringsopgaver (fx fysiske helhedsplaner)

‒ Større energibesparende foranstaltninger

‒ Boligsociale helhedsplaner

‒ Fremtidssikring af bebyggelsen



Organisationsbestyrelsen

• Har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger

• Ansvarlig for strategi og overordnede retning og mål

• Er formelt ansvarlig for driften

• Herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabs- aflæggelse, lejefastsættelse og den 

daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler

• Dvs. juridisk og økonomisk ansvarlige



Behov for at præcisere…

§ 6 a. Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af 

boligorganisationen og dens afdelinger, herunder udøve god økonomistyring og 

egenkontrol samt løbende fremme produktivitet, kvalitet og effektivitet.



Mere præcisering…

§ 14 b. Boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse 

af boligorganisationen og dens afdelinger.

Stk. 2. Boligorganisationens bestyrelse har ansvar for driften af boligorganisationen 

og dens afdelinger og skal sikre, at den organisereres og tilrettelægges effektivt og 

produktivt.

Stk. 3. Boligorganisationens bestyrelse har ansvar for vedligeholdelsen af 

afdelingens bygninger m.v., og at der i afdelingernes budgetter henlægges de 

nødvendige midler hertil.

Stk. 4. Boligorganisationens bestyrelse skal opstille og implementere mål for 

forbedring af produktivitet og effektivitet, såfremt effektivitetsnøgletal og analyser 

peger på forbedringsområder. Mål og initiativer skal fremgå af styringsrapporten.



Den dobbelte ledelsesopgave

Forening

• Beboerdemokrati

• Frivillighed

• Fællesskab

• Rummelighed

• Boligsocialt ansvar

Forretning

• Fuld udlejning

• Gode, billige boliger

• Effektivitet

• Service





Godkender

‒ Budget og evt. regnskab

‒ Arbejder og aktiviteter 

‒ Forebyggende socialt arbejde

‒ Husorden og vedligeholdelsesreglement

‒ Vedligeholdelsesordning

‒ Udvendig råderet 

‒ Digitale værktøjer i forbindelse med afvikling af afdelingsmødet

‒ Sammenlægning af afdelinger

Vælger

‒ Afdelingsbestyrelsen

‒ Evt. repræsentanter til repræsentantskabet

Afdelingsmødet



Afdelingsbestyrelsen beslutter….

…næste møde!

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigotXKg6_MAhULESwKHSpLBksQjRwIBw&url=https://www.kalundborg.dk/Politik/Dagsorden_og_beslutningsreferat.aspx&bvm=bv.120551593,d.bGg&psig=AFQjCNGYzYbEvPfFrBfUgaLVJUyqHwONDw&ust=1461853696798888


Afdelings-
bestyrelsens
opgaver



Øvelse

Hvad er afdelingsbestyrelsens 2 vigtigste opgaver?

1. Skriv et bud på hver sin post-it

2. Præsenter dit bud for de andre ved bordet

3. Bliv enige i gruppen om de 3-4 vigtigste

4. Præsenter dem i plenum



Afdelingsbestyrelsens 
vigtigste opgaver

Trivsel

‒ Sammenhold

‒ Tolerance

Bindeled for andre beboere i afdelingen

‒ Ønsker

‒ Tanker

Repræsentere de øvrige beboere

Markvandring

Budgettet

Stille forslag

‒ Husorden mv.

Videregive info ”ovenfra” – stødpude – begge veje

Kommunikere / kommunikation

Aktivere beboere

Afvikling af beboerdemokratiet

Få beboerdemokratiet til at fungere



Afdelingsbestyrelsens formelle opgaver

• Indkalder og afvikler afdelingsmøder

• Indkalder og afvikler møder i afdelingsbestyrelsen

‒ Dagsorden skal gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til 

mødet eller kort tid derefter

‒ Referat af møderne skal gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødet 

• Godkender regnskab

• Kræver delegering fra afdelingsmødet

• Udarbejder og præsenterer forslag for afdelingsmødet

• Budget for afdelingen

• Overordnede rammer for  arbejder og aktiviteter i afdelingen

• Inkl. husorden mv. 



Afdelingsbestyrelsens resultater

Husk at dele de gode resultater – med hinanden og jeres beboere

• Hvornår har I sidst opnået noget i afdelingsbestyrelsen, som gjorde en væsentlig forskel for 

(nogle af) beboerne i jeres afdeling?

• Hvad gjorde I som afdelingsbestyrelse godt i det forløb?





I har overblik over jeres opgaver henover året

Der er god orden i afdelingen

I bidrager til den generelle trivsel 

I fører tilsyn med vedligeholdelse ved markvandringen

I har den viden der skal til for at kunne godkende 

afdelingens budget og regnskab

I er tilfredse med afviklingen af afdelingsmøderne

Fremlæggelsen af budgettet og afdelingens 

arbejde/aktiviteter fungerer godt

I udarbejder forslag og ved hvem der er tovholder på det

Der er et fint udvalg af aktiviteter i afdelingen

Bestyrelsens egne møder er effektive og gode

Beboerne har reel mulighed for indflydelse

I har et aktivt beboerdemokrati

Tjekliste til afdelingsbestyrelsen



Øvelse: 

Tag udgangspunkt i ”Tjekliste til afdelingsbestyrelsen”

Hvor tænker du, at I kan styrke arbejdet i din 

afdelingsbestyrelse?

Hvad kræver det?

Samtale 1:1



Hjælp til jeres 
arbejde 



Forretningsorden

Afdelingsbestyrelsens arbejdsgrundlag

Giver fælles forståelse for afdelings-

bestyrelsens arbejde

Beskriver noget om indkaldelse og afholdelse 

af møder og om beslutningsdygtighed 



Årshjul og aktivitetsliste

Få overblik over de bundne 

opgaver med årshjulet

Planlæg og koordinér afdelingens 

øvrige opgaver

Værktøj til årshjul og aktivitetsliste

http://demokratinet.dk/vaerktoejer/%C3%A5rshjul-og-aktivitetsliste/


Status i afdelingsbestyrelsen 

Hvor gode er I til at vurdere indsatsen og resultaterne for det 

seneste år?

Hvis ikke, så er det en rigtig god idé at begynde på det. 

Fx:

• Hvordan er året gået? 

• Hvilke initiativer er I kommet i mål med?

• Hvad har fungeret rigtig godt? 

• Hvor der er plads til forbedring?

Eksempel på spørgeguide

http://demokratinet.dk/media/1145/spoergeguide-aarligt-statusmoede-i-afdelingsbestyrelsen.pdf




http://demokratinet.dk/

http://demokratinet.dk/




Samarbejdet i 
Bo42



Øvelse: Noter afdelingsbestyrelsens vigtigste 
samarbejdspartnere

Afdelings-

bestyrelsen





Dem og os

Beboerne - Organisationsbestyrelse

Beboerne - Administration

Administration - Drift

Beboerne i et område - Beboerne i et andet område

Personale - Beboerne

Arbejdsgivere - Personale

Organisationsbestyrelse - Driftsledelse



Spørgsmål til egen refleksion

Hvor oplever I et ”dem” og ”os” i jeres organisation?

Hvordan kan I bidrage til at skabe et ”os” og ”os” hos jer?



Arbejdsdeling - hvem gør hvad?

Hvis du synes, at det følgende er din opgave så rejs dig op …

At være opmærksom på beboernes ønsker og behov

At tage initiativ til nye arbejder og aktiviteter

At udarbejde forslag til nye initiativer i afdelingen

At fremlægge forslag til godkendelse for afdelingsmødet

At bidrage med faglig viden til forslag og beslutninger

At godkende og prioritere budgetrammen

At udføre beslutninger

At indhente tilbud 

At rekvirere håndværkere

At følger op på beslutninger



Opgave- og ansvarsfordeling

• Har det juridiske og økonomiske ansvar

• Politisk ledelse → politikker, rammer og overordnet organisering

• Strategi (vision, mål og udviklingsinitiativer fx om effektivisering)

• Tillidsmand for alle beboere (fokus på trivsel)

• Tager initiativer og kommer med forslag

• Kontaktled→ planlægger og koordinerer mellem afdelingen og organisationen

• Yder beboerservice

• Renholder

• Vedligeholder

• Har personaleansvar (leder og fordeler i forhold til de ansatte)

• Har ansvar for den daglige drift (herunder organisering, indkøb, håndværkere)

• Kvalificerer forslag → relevant faglig viden

• Iværksætter inden for de aftalte rammer

• Følger op, sikrer fremdrift og dokumentation af resultater

• Orienterer om udfordringer og muligheder

Direktør

Inspektør

Ejendomsfunktionærer

Bo42

Organisationsbestyrelse

Afdelingsbestyrelse

Giver 

retning

Foreslår

Udfører

Leder og 

kvalificerer



Arbejdsdelingen

Sørg for klar arbejdsdeling - fx:

Vedligeholdelse og  Afdelingsmødet godkender prioritering (serviceniveau)
renholdelse og budgetramme

Ejendomsfunktionæren udfører
Evt. budgetkontrol til afdelingsbestyrelser

Indhente pristilbud Administrationen udfører

Rekvirere håndværkere Administrationen udfører

Føre afdelingsmødets Administrationen udfører
beslutninger ud i livet Boligorganisationens ledelse er ansvarlig 

Afdelingsbestyrelsen følger op



Øvelse

Med den viden og erfaring du har nu, hvor afklaret er du med din rolle, 

ansvar og opgaver som medlem af afdelingsbestyrelsen?

Vælg din placering på skalaen 1-10 (hvor 10 er højest)

1 5 10





Tak for jeres opmærksomhed!


