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Beboerdemokrati i flere niveauer

Afdelingsdemokratiet

‒ Afdelingsmødet

‒ Afdelingsbestyrelsen

Forenings/selskabsdemokratiet

‒ Repræsentantskabet

Den ansvarlige ledelse

‒ Organisationsbestyrelsen (foreningsbestyrelsen)

• 570.000 boliger drives af beboerdemokrater i ca. 500 boligorganisationer

• Der er ca. 25.000 aktive i beboerdemokratiet 

• Kun ca. 10% modtager et beskedent bestyrelsesvederlag



Hvad siger loven 

om 

beboerdemokrati?



Lov om almene boliger, formålsbestemmelsen

• § 5 b. 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.

• § 6 e. Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et 

velfungerende beboerdemokrati.



Lov om almene boliger…

• § 34. Boligtagerne i en almen boligafdeling kan på et afdelingsmøde vælge en 

afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse. 

• § 35. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen.

• § 36. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

Afdelingsmødet afgør, om årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse



Lov om almene boliger.

• § 37. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder 

og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes.

• § 39. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal 

orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.



Normalvedtægten

• §13 Bestyrelsen 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. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at 

udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med 

kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelse



Driftsbekendtgørelsen

• § 4. Beboerne har ret til medindflydelse på boligorganisationens og den enkelte afdelings 

drift

• § 12. Boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen 

og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder, at den organiseres og 

tilrettelægges effektivt og at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, 

lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de regler, der 

gælder herfor.

• § 19. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. 

Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens 

budget og regnskab.

‒ Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

‒ Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i 

afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes.



Og så skulle der 

effektiviseres!



Behov for at præcisere. Lov om almene boliger

§ 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 organiseres 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 forbedrings-områder. Mål og initiativer 

skal fremgå af styringsrapporten.



Afdelingsbestyrelsen
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Afdelingsbestyrelsen træffer 

beslutning om…

…næste møde!



At være i afdelingsbestyrelsen før og nu

Før Nu

Beslutningstager Facilitator

Formidler af samarbejde

Kontrolorgan Ideskaber

Klagebehandler Humørspreder

Fastholder ensartetheden Støtter forskelligheden

Opfinder forbud Appellerer til tolerance og samarbejde

En som elsker at gå til møder Dyrker fællesskabet

En af dem som bestemmer Trivselsambassadør



Drøftelse i plenum

• Organisationsbestyrelsen er altid ansvarlig. De har det juridiske ansvar og 

der kan rettes en erstatningsansvar imod bestyrelsen.

• Organisationsbestyrelsen kan ansætte direktør/forretningsfører der kan 

delegere opgaver videre blandt sit personale (driftsopgaver delegeres til 

driftspersonale).

Driftspersonale vil typisk være involveret i følgende opgaver;

1. Udarbejdelse af budgetter

2. Vedligeholdelsesopgaver

3. Daglig drift, herunder også tilsyn af eksempelvis legepladser(gyngen i 

Ballerup), altaner og fællesarealer



Drøftelse i plenum fortsat

Hvem har ansvaret?

Afdelingsbestyrelsen, det enkelte medarbejder, forretningsføreren/direktøren 

eller organisationen.

Forskel på erstatningsansvar og personligt strafansvar


