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STRUKTUR OG

KOMPETENCER I EN ALMEN

BOLIGORGANISATION



• 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



Nogle nøgletal

Tal fra Landsbyggefonden 2018/2019

almenedata.dk

• 573.638 almene boliger

• 7.085 boligafdelinger

• 561 boligorganisationer

• Ca. 1 mio. mennesker → hver sjette borger i Danmark

• Gns. husstand: 1,8 personer

• Gns. husleje: 833 kr. pr. m2



De almene boligorganisationers formål

”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.”

Lov om almene boliger

Kendetegn:

• Non-profit

• Offentligt støttet byggeri

• Boligsocial forpligtelse 

• Beboerdemokrati

• Landsbyggefonden



Organisering, 
kompetence- og 
opgavefordeling



Almene boligorganisationer

• Almene boligorganisationer med almene boligafdelinger

• Almene boligorganisationer uden almene boligafdelinger →

administrationsorganisationer
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Øvelse

Nævn de beboerdemokratiske fora 

i boligorganisationen

Beskriv med egne ord:

‒ Deres sammensætning 

‒ Deres formelle ansvar og konkrete opgaver



Afd.møde

Afd.best.

Almen boligorganisation med boligafdelinger
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Organisations-
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Afd.best. Afd.best.



3 beslutningsorganer

• Repræsentantskab (øverste myndighed)

• Organisationsbestyrelse

• Afdelingsmøde

Og et samarbejdsorgan:

• Afdelingsbestyrelsen
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Repræsentantskabets kompetence

• Beslutter de overordnede rammer for 
boligorganisationen, fx:
• Godkender vedtægter

• 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 samt nedlæggelse af en 

afdeling

• Fælles afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse

• Beslutninger vedrørende afdelingerne kan uddelegeres 

til organisationsbestyrelsen

Opgaver:

Kontakt mellem afdelingerne 

og organisationen

Vælger organisations-

bestyrelse

Sparring til og kontrol med 

organisationsbestyrelsen



Afdelingsmødets kompetencer

Godkender afdelingens budget (og evt. regnskab)

Godkender alle arbejder og aktiviteter i afdelingen

‒ Rammer for udvendige råderetsarbejder

Forebyggende socialt arbejde

Godkender afdelingens husorden og vedligeholdelses-reglement

Godkender sammenlægning af afdelinger

Træffer beslutning om urafstemning

Vælger medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Vælger evt. repræsentanter til repræsentantskabet

Kan uddelegere kompetence til beboergrupper



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



Afdelingsbestyrelsen beslutter….

…næste møde!
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Boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af 

boligorganisationen og dens afdelinger

Bestyrelsen er ansvarlig for driften

‒ Herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige 

administration sker i overensstemmelse med de gældende regler 

Har det formelle juridiske og økonomiske ansvar

Organisationsbestyrelsens kompetencer



Bestyrelsens generelle ledelsesopgaver

Fastlægger den strategiske retning for organisationen

Prioriterer organisationens ressourcer

Overvåger økonomien

Repræsenterer organisationen over for omverdenen i forskellige 

sammenhænge

Ansætter direktør/indgår aftale med administrationsselskab

Sikrer den demokratiske indflydelse og legitimitet over for beboerne



Ledelsessamarbejdet
Strategi og forhold af vidtrækkende eller stor betydning

Beboerdemokrati

Ansatte

Organisations-

bestyrelse

Adm. leder

Fælles ledelsesrum Omverdenen



Opgave- og ansvarsfordeling

• Øverste myndighed → godkender vedtægter

• Vælger, fører kontrol med og giver sparring til den politiske ledelse

• Beslutter byggepolitik og administrationsform

• 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 / Adm. leder

Driftsleder

Ejendomsfunktionærer

Boligorganisationen

Organisationsbestyrelse

Afdelingsbestyrelser

Giver 

retning

Foreslår

Udfører

Leder og 

kvalificerer

Repræsentantskab
Følger 

ledelsen



Spørgsmål

• Hvem i beboerdemokratiet 

samarbejder I typisk med?

• Hvilke(n) rolle(r) har I i dette 

samarbejde?



Dem og os

Beboerne - Organisationsbestyrelse

Beboerne - Administration

Administration - Drift

Beboerne i et område - Beboerne i et andet område

Personale - Beboerne

Arbejdsgivere - Personale

Organisationsbestyrelse - Driftsledelse


