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https://www.youtube.com/watch?v=fj6r3-sQr58&feature=em-share_video_user 



Fakta om almene boliger i kreds 2 

64.018 boliger eller 22% af boligmassen i 2. kreds 
 

102.500 danskere bor alment i 2. kreds 
 

1630 personer står hver dag op og går på arbejde i en almen 

boligorganisation 

 

Kommuner i 2. kreds anviste borgere til 2790 almene boliger (2017) 

 

Indkøb samlet i 2. kreds i 2015: godt 1 milliard kr 

 

Renovering og forbedringsarbejde: 1.5 milliard kr (2015) 
 

 



Program  

Oplæg (15 min.)  

 

Budskab; gruppearbejde (30 min.) 

 

Pause (10 min.)  

 

Skab alliancer; gruppearbejde  (20 min.)  

 

Handleplan og aftaler om hvem gør hvad (10 min.) 

 



ERFARINGER FRA 2017   

Helsingør  1. møde mellem boligorganisationerne & indledt dialog med 

kommunen  

Slagelse Interview med politikere om boligpolitik som optakt til 

kommunalvalget 

København 

Odense 

Aarhus 

Boligpolitisk debat med politiske spidskandidater og kredsene 

Bornholm  Temadag for boligorganisationer med afsluttende debat med tre 

udvalgsformænd 

Nordjylland Dialogmøder mellem kredsrepræsentanter og kommunerne 

Sønderborg Temadag med politikere med oplæg og rundtur  

Vordingborg  Temamøde med boligorganisationer og økonomiudvalg om 

psykisk syge 



Varetagelse af de almene boligers interesser  

Hvorfor?  

 Vi er underlagt lokalpolitiske beslutninger 

med betydning for drift, udvikling og 

strategier 

 

Hvornår?  

 Altid 

 Opfølgning på valgløfter  

 

Hvem?  

 Os alle, og sammen 

Hvad – den store fortælling:  

 BL – Danmarks almene boliger leverer 

løsninger til velfærdsstaten 

 Over 1 million danskere bor alment –  

+ 100.000 i 2. kreds  

 BL ønsker et strategisk samarbejde om 

boligpolitik  

 En kommune i udvikling bygger på 

mangfoldighed / plads til alle  



Den lokalpolitiske virkelighed 2017 + 

Byrådspolitikerens udfordringer 
 45% angiver de bruger over 20 timer ugentligt 

 Forøget forbrug af forberedelse og møder 

 Mindre tid til og med borgere 

 Kun borgmestre er fuldtidsansat 

 Øget magt hos embedsmænd 

 Mindre politisk lederskab, mere sagsbehandling 

 

Byrådspolitikerens ønsker 
 At gøre en forskel, - for mange 

 At realisere visioner  

 Egne mærkesager (eksklusiv)  

 At være i sync med ”folkestemningen” 

 Være i dialog, men ikke spændes for en vogn  

 

 

 

 

 

 

                    

  



 Nye medier, nye vaner, ny virkelighed    

Sociale medier ændrer vores vaner 

 

Mediernes monopol er brudt 

 

Kommunikation er decentraliseret 

 

Du er din egen redaktør 
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HVOR finder den relevante debat sted i 

din kommune?  



Lokal interessevaretagelse er: 

Troværdig   

Dialog-baseret  

Relevant for begge partere 

Drevet af nysgerrighed 

Nærværende 

 

Tålmodighed og realisme 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

                    

Brug din Kierkegaard  

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at 

føre et menneske hen til et bestemt Sted, først 

og fremmest maa passe paa at finde ham der, 

hvor han er og begynde der.” 

 

BOLIGPOLITIK  



Kredsenes model for lokal interessevaretagelse 

Sæt alliancen – gå & stå sammen 

 

Formulér fælles budskab(er) 

 

Underbyg med fakta – BL pjece + indsamlet lokalt 

 

Find og udvælg relevante alliancepartnere 

 
                    

To-do: 

Aftal jeres 
tiltag, og fordel 

opgaverne 
imellem Jer  

 

Følg op  
  



Materiale  

Pjece med fakta målrettet de 

deltagende kommuner 

 

Pjece om Kredsenes model for 

interessevaretagelse 

 

Workshop (som i dag)  

 

Kommunens strategier, udvalg og 

dagsordener  

 

Kredskonsulenten – jeres 

ressource 

 

     

 
                    



Gruppearbejde 



Budskabet   

. 

1. Gå sammen med andre fra din kommune 

 

2. Formuler fortællingen om, hvem de almene 

boliger i kommunen er, og hvordan de 

bidrager til og levere velfærd til kommunen   

Afliv myter, brug fakta  

 

3. Identificér 1-2 konkrete problemstillinger 

Den store fortælling 
 Fællesskab 

 Forening 

 Finansiering 

 Del af velfærdsstaten 

 Udvikler løsninger  

En gruppe på tværs 

• Formulér kernefortællingen 

• Hvad: Vi fremmer vilkår for 

Danmarks almene boliger og 

beboere 

• Hvordan: Med kredsrepræsentanter 

i spidsen og når bolig-

organisationerne samarbejder  

• HVORFOR    



PAUSE 

1

4 



Gruppearbejde 



Skab alliancer    

1. Lav en liste med 5-10 relevante 

personer for ”sagen” og budskabet 
Fx borgmester, partiernes gruppeformænd, 

interesse-organisationer, erhvervslivet  

 

2. Hvem kender I lidt i forvejen, og 

hvordan kan de relationer 

udbygges 

 

3. Vælg de tre mest relevante  
og udvælg et par stykker i reserve!   

  



Handleplan     

1. Vælg 2-3 talsmænd til at 

repræsentere Jer  

 

2. Drøft hvordan personerne skal 

kontaktes, og kaffemødet 

etableres 

 

3. Lav en handleplan og aflever den 

til konsulenten  

 

4. Gå hjem og kom i gang                    



INTERESSERET I AT VIDE MERE? 

• Vilkårene for lokalpolitik er skærpede:  

Sådan er det at være ny i byrådet. 27. februar 2017 

https://kommunen.dk/saadan-er-det-at-vaere-ny-i-byraadet/ 

 

• Nye medievaner som du skal tage højde for, når du vil i dialog med en politiker: 

Tema: 5 steder Facebook ændrer dansk politik. 2. februar 2017 

http://www.altinget.dk/artikel/tema-5-steder-facebook-aendrer-dansk-politik 

 

• Byrådspolitikere er vilde med de sociale medier.  22.08.2016 

http://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/ECE8937622/byraadspolitikere-er-vilde-med-de-sociale-medier/ 

 

• Direkte link til at finde den relevante kommunalpolitiker: 

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Find-kommunalpolitiker/ 

 

• Lær din målgruppe at kende:  

Lokalpolitikere på plus 50 dominerer i byrådene. 29.01.16 

http://www.denoffentlige.dk/lokalpolitikere-paa-plus-50-dominerer-i-byraadene 

 

• Eksempel på, at politikere prioriterer at mødes med borgere, hvilket også kunne være interesseorganisationer:  

Politikere til aftenkaffe og dialog hos borgerne. 06.11.15 

http://www.denoffentlige.dk/politikere-til-aftenkaffe-og-dialog-hos-borgerne 
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