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Forord

Kære læser

Du sidder her med det første eksemplar af BL’s Tilbud og ydelser. Denne folder skal give et kort
overblik over et udvalg af den rådgivning, service og støtte, som medlemmer af
BL – Danmarks Almene Boliger har adgang til.
Selv om folderen giver et overblik over et bredt udsnit af de ydelser, som BL kan tilbyde, så kan vi også
med det samme sige, at vi ikke har kunnet beskrive det hele. Af og til får vi også spørgsmål, som vi ikke
har kunnet forudse, men det afholder os ikke fra at give os i kast med dem. Derfor er vores bedste råd,
at du altid henvender dig til BL, hvis du støder på udfordringer eller ønsker inspiration til udvikling af din
organisation.
BL arbejder som interesse-, branche og arbejdsgiverorganisation for de almene boligorganisationer.
Med indmeldelsen i Dansk Erhverv har vi fået professionaliseret vores rolle som arbejdsgiver yderligere
for mange tusind medarbejdere. Det gælder forhandlinger af overenskomster, behandling af ansættelsesretlige forhold, forhold omkring arbejdsmiljø med mere.
Vi arbejder fortsat på at styrke BL’s services til medlemmerne. Den juridiske afdeling er blevet opgraderet
med en juraportal til alle medlemmer. I forbindelse med corona er boligorganisationerne blevet opdateret
i døgndrift med seneste nyt. Vi udvikler fortsat BestyrelsesNet og DriftsNet og har styrket fokus på effektiviseringer. Vores Analyse- og Politikafdeling leverer materiale, der både anvendes i centraladministrationen
og lokalt til brug for boligorganisationernes dialog med kommunerne.
På www.bl.dk kan du finde alle BL-ansattes kontaktoplysninger, så tøv ikke med at kontakte os.
Jo mere I bruger os, jo dygtigere bliver vi også på virkelighedens problemer.
God læselyst,

Bent Madsen
Adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger
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Jura
Juridisk hotline

Særlige juridiske fokusområder

Juridisk hotline hjælper med generelle juridiske
spørgsmål om reglerne i den almene boligsektor.
Henvendelsen kan ske enten på hotline@bl.dk eller
via telefon 3376 2020. I den juridiske hotline kan
boligorganisationer få et kort og præcist svar inden
for kort tid. Hotlinen er bemandet af konsulenter
fra Juridisk afdeling og Kurser & Rådgivning alle
hverdage – undtagen tirsdag – i to timer.

Der opstår løbende nye juridiske fokusområder i
takt med samfundsudviklingen.

Der henvises til www.boligjura.dk for bl.a. vejledninger og diverse spørgsmål og svar. Der er i
øvrigt også meget god information at hente på
www.bl.dk/raadgivning-og-regler.

Juridisk rådgivning
Juridisk rådgivning om overordnede problemstillinger, som alle BL’s medlemmer kan have gavn af
eller interesse i. Det er f.eks. notater til offentlig
gørelse på www.bl.dk eller dialog med ministerier
eller styrelser. Specifik og konkret juridisk rådgivning, der ligger udover rådgivning i den juridiske
hotline og generelle problemstillinger, er også en
mulighed.
Der kan være juridisk sagsbehandling i form af
f.eks. udarbejdelse af juridiske notater, ændring af
vedtægter, ny husorden, erhvervslejekontrakter
med videre. Specifik juridisk sagsbehandling kan
udføres mod betaling.

•

Corona-virus: Her er oprettet et særligt juridisk
beredskab, så boligorganisationer straks
informeres og vejledes om seneste forhold.

•

Parallelsamfundslovgivningen: Her er et
særligt beredskab, så boligorganisationerne
orienteres om seneste regler.

•

Udbudsregler: Reglerne er blevet ændret med
ny dansk udbudslov, og der er nye muligheder.
Her er oprettet et juridisk netværk.

Når der opstår en væsentlig ny retssituation,
bliver der oprettet f.eks. temasider på www.bl.dk,
afholdt workshops og midlertidig særlig hotline
med mere. Herudover er der mulighed for, at BL
nedsætter og betjener samarbejdsfora for boligorganisationer med identiske juridiske sager for at
bistå med overblik og sparring.

Foto: Lars Bech
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Corona-rådgivning

GDPR-netværk for boligorganisationer

Straks ved corona-krisens start blev der oprettet
særlig rådgivning og en temaside på www.bl.dk.
Regeringens udmeldinger overvåges 24/7, der
er tæt samarbejde med myndighederne, og der
sendes løbende nyhedsbreve om corona. Bolig
organisationerne kan derfor altid finde tilgængelig
vejledning hos BL om corona.

BL har sammen med Dansk Erhverv nedsat et
netværk om GDPR for udlejere af almene boliger.
Netværket er for ansatte i almene boligorganisationer, der i større eller mindre omfang arbejder
med persondata – men også andre, der udlejer
almene boliger, kan deltage.

BL’s udbudsnetværk for den almene sektor
BL har sammen med Dansk Erhverv nedsat et
netværk om udbud i almene boligorganisationer.
Netværket er for de ansatte i de almene bolig
organisationer og administrationsorganisationer.
I netværket informeres om udviklingen på udbudsområdet og drøftes nærmere omkring de udfordringer, som almene boligorganisationer oplever
omkring håndteringen af udbud i forhold til både
byggeri og drift af oligorganisationerne. Udbudsreglerne er forankret i EU-lovgivning. Derfor har
BL også løbende fokus på udbudsreglerne internationalt, hvor BL arbejder for et mere fleksibelt
regelsæt.

Netværket er delt således, at der eksisterer et
netværk, både i den vestlige del og den østlige
del af landet. Der afholdes i alt fire årlige møder
i netværket, hvor der informeres om udviklingen
på området. Drøftelserne har afsæt i de særlige
udfordringer, som almene boligorganisationer
oplever omkring håndteringen af persondata.

De kommunale tilsyn
Boligorganisationerne er i dialog med de kommunale tilsyn omkring mange emner, f.eks. udlejning,
nybyggeri, renoveringer, administrationsforhold
med videre. I vanskelige situationer kan BL bistå,
både med juridisk vejledning og i konkrete forhandlinger. Det gælder også i forbindelse med den
årlige styringsdialog, hvor også kredskonsulent
erne kan bidrage med f.eks. erfaringer fra andre
kommuner. BL har løbende dialog med ministerier
og KL, hvor også erfaringer fra kommunale tilsyn
inddrages.
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Sanne Steen Petersen er afdelingschef og chef for BL's juridiske afdeling.
Hun beskæftiger sig med juridisk rådgivning og undervisning af BL's medlemmer.
Foto: Anna-Lene Riber

BL Boligjura
BL har sammen med KAB udviklet vidensportalen
www.boligjura.dk, som opsamler og deler juridisk
viden om det almene boligområde blandt boligorganisationerne. Der kan findes svar på mange
relevante spørgsmål, beskrivelser af udvalgte
afgørelser fra beboerklagenævn og boligret, regel
guider, der beskriver, hvordan regler skal forstås
og juridiske nyheder. Indholdet tager udgangspunkt
i det daglige, praktiske arbejde i boligorganisation
erne og er derfor tænkt som et værktøj i driften og
arbejdet med almene boliger.
Portalen giver et overblik over udvalgt lovgivning.
Der henvises til BL Lovportal for en samling af al relevant lovgivning på det almene område. Som medlem
af BL er der gratis adgang, men der kræves login.
Læs mere på www.boligjura.dk eller kontakt
juridiskfunktion@bl.dk for mere info om f.eks. login.

BL Lovportal
BL har sammen med firmaet Schultz udviklet
lovportalen BL Lovportal, som samler al relevant
lovgivning på det almene boligområde, herunder
historisk lovgivning, lovforslag med bemærkninger,
noter med videre. Lovgivningen på portalen er altid
opdateret og sammenskrevet – dvs. ændringer til
lovgivning fremgår straks og er tydeligt markeret.
Portalen indeholder også alle domme, hvor almene
boligorganisationer er involveret – fra landsretter
og Højesteret. Domme sendes automatisk til

Schultz. Adgang kræver abonnement med særpris
for BL’s medlemmer. Læs mere på www.bl.dk om
abonnementet. Der henvises i øvrigt til BL Boligjura
for bl.a. relevante spørgsmål og svar om driften og
arbejde med almene boliger.

Juridisk Udvalg
BL er sekretariat for Juridisk Udvalg, som består af
chefjurister fra en række forskellige almene bolig
organisationer og -administrationer på tværs af
landet. Udvalget drøfter udvalgte juridiske emner
og sager, herunder eksisterende og kommende
lovgivning samt behov for lovændringer. Med
Juridisk Udvalg sikrer BL, at den praktiske juridiske
virkelighed, som boligorganisationerne oplever,
afspejles i den politiske interessevaretagelse.
Vil du høre mere om Juridisk Udvalg, kan du skrive
på juridiskfunktion@bl.dk.

BL Informerer
BL Informerer er det korte nyhedsbrev om rele
vante emner, som boligorganisationerne skal være
opmærksomme på eller handle på. Det handler
ofte om konkret lovgivning, f.eks. ændringer i eksisterende lovgivning eller nye krav, som boligorganisationerne skal kende. Men det kan også handle
om emner, hvor boligorganisationerne skal handle
aktivt i forhold til en konkret sag.
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Kurser og
rådgivning

Foto: Carsten Andersen

Kvalificering af organisationsbestyrelsen

Rådgivning:

Organisationsbestyrelsen har ansvaret for den
overordnede ledelse af boligorganisationen.
Bestyrelsen er derfor juridisk og økonomisk
ansvarlig. Kravene til bestyrelsen er de samme,
uanset administrationsform og størrelse.

•

Rådgivning til bestyrelsen om f.eks. rekruttering af direktør, direktørkontrakt og administrationsforhold.

•

 estyrelsesevaluering – skema frit tilgængeligt.
B
BL bistår gerne med kvalificerende proces.

Et ansvar, der er stort. Ydelserne beskrevet nedenfor har det til fælles, at de styrker OB-medlemmernes kompetencer og kvalificerer bestyrelses
arbejdet. Der er enkelte åbne kurser m.v., men der
arbejdes primært med tilpassede forløb hos den
enkelte organisation.
Åbne kurser med videre:
•

Bestyrelsens opgaver og ansvar.

•

ERFA-møder om bestyrelsens konkrete
opgaver.

•

Bestyrelsesnet for formænd for organisationsbestyrelsen og kredsen.

•

Konference for organisationsbestyrelser.

Tilpassede forløb:
•

Strategiseminar.

•

Ledelsesinformation og andre strategiske
analyseværktøjer.

I 013

God Almen Ledelse
Et gennemgående element i tilbuddene til organi
sationsbestyrelserne er, at der løbende i en besty
relses arbejde skal indgå overvejelser om, det
der generelt betegnes ”god selskabsskik”. For
nogle år siden udarbejdede BL sammen med KL
en vejledning om ”god almen ledelse”, og i 2020
besluttede BL’s bestyrelse, at dette arbejde skal
opdateres. Det sker nu i et bestyrelsesudvalg, og i
løbet af 2021 vil der løbende komme anbefalinger
og oplæg til dialog for organisationsbestyrelser
om god ledelsesskik, god almen ledelse, på en
særlig temaside på BL’s hjemmeside.

Inspiration og viden til afdelingsbestyrelser
På de mange tusinde afdelingsmøder vælges der
hvert år mange nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Der er behov for, at de bliver klædt på til opgaven
og for, at de får svar på de mange spørgsmål, der

014

I BL’s TILBUD OG YDELSER 2021
Foto: Martin Schubert

vil være som ny i rollen. For afdelingsbestyrelses
medlemmer med mere erfaring er der måske et
behov for at få opdateret sin viden. BL har det
unikke branchekendskab og tilbyder en række
kurser til afdelingsbestyrelserne:
•

Åbne kurser, som findes i kursuskalenderen.

•

Grundkursus for afdelingsbestyrelser:
• Mødeteknik og udvikling af afdelingsmødet.
• Råderet.
• Budget og formidling.
• Ind- og fraflytning.
• Beboerkommunikation.

•

Rekvirerede kurser afholdes lokalt:
• Rettigheder, pligter og samarbejde.
• Det gode afdelingsmøde.
• Renoveringer og afdelingsbestyrelsen.

På www.demokratinet.dk er der værktøjer og
inspiration til arbejdet i afdelingsbestyrelserne.
Det er viden og materiale, som BL og en række
boligorganisationer stiller gratis til rådighed for
nye såvel som erfarne afdelingsbestyrelser.

Samarbejde og konflikter i organisationen
BL får jævnligt henvendelser fra boligorganisationer,
som oplever samarbejdsvanskeligheder eller konflikter. Henvendelserne kommer både fra ansatte
og valgte, som oplever, at samarbejdet er udfordret

og svært, og man er i en situation, hvor der er brug
for hjælp og konkrete redskaber til at komme godt
videre. Henvendelserne kan f.eks. bunde i et behov
for hjælp til at opnå klarhed i forhold til ansvars- og
opgavefordeling i boligorganisationen eller bistand
til at håndtere samarbejdsvanskeligheder på tværs
af boligorganisationen eller personkonflikter.
Ved denne type af henvendelse tilbyder BL:
•

Kurser og seminarer om ansvar, roller og
opgaver i boligorganisationen.

•

Seminarer om samarbejdet mellem organisa
tionsbestyrelse og administrativ leder med
henblik på at styrke den fælles ledelse af
boligorganisationen.

•

Konfliktrådgivning og mægling – både mellem
enkeltpersoner og i grupper.

Da henvendelser af denne karakter har sin egen
historik og baggrund, målretter og tilpasser BL altid
kurset eller rådgivningen til den givne situation og de
behov, der gives udtryk for fra boligorganisationen.
BL tilbyder også kurser, hvor ansatte og valgte får
værktøjer og kompetencer til at håndtere konflikter:
•

Kurser i konflikthåndtering målrettet både
ansatte og valgte.

•

Kurser om klagesagsbehandling og dialogmøder målrettet ansatte.

BL’s TILBUD OG YDELSER 2021
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Dorte Hjerrild er leder af BL - Kurser og Rådgivning. Dorte bistår især organisationsbestyrelserne i deres ledelsesopgaver med f.eks. at udvikle organisationen,
ansætte direktør, skifte administration og andre strategiske opgaver.
Foto: Carsten Andersen

Lederudvikling
Ledelsesarbejdet i den almene sektor er dynamisk
og mere komplekst end i andre brancher. Det
peger flere af erfarne ledelseseksperter på, når
de lærer sektoren at kende og hører om konkrete
udfordringer og opgaver. Årsagen er, at der er
mange forskellige aktører om den samme opgave,
sektoren er meget reguleret. Samtidig kræves der
viden om flere forskellige fagområder, f.eks. strategisk ledelse, netværksledelse, personaleledelse,
økonomi og finansiering, drift, byggeri, jura, bolig
socialt arbejde og beboerdemokrati. Med BL’s
ydelser inden for ledelse kommer man til at forstå
denne særlige ledelsesopgave og får adgang til
den nødvendige viden og sparring for at kunne
stå stærkt i ledelsesfunktionen og derved sikre
udvikling og resultater i boligorganisationen.
BL’s ydelser til ledere:
•

Toplederuddannelse – udviklet i samarbejde
med Boligdirektørforeningen og CBS Executive.

•

Personaleleder i driften – udviklet i samarbejde
med Ledernes Kompetencecenter.

•

Branchefaglig ledelsessparring ved tidligere
almene boligdirektører.

•

Driftsnet for topledere med administrativt ansvar
for driftsområdet.

•

Generelle ledelseskurser fra Dansk Erhverv.

•

Forskellige guides om f.eks. MUS-samtaler, den
vanskelige samtale, stress, rekruttering af medarbejdere med videre fra Dansk Erhverv.

•

Introkurser for nye direktører uden forudgående
kendskab til almene boligorganisationer.

Introduktion til nyansatte – også nye direktører
Den almene sektor er i høj grad reguleret gennem
love og bekendtgørelser. Som nyansat møder man
mange nye begreber og en helt særlig tilgang til
opgaverne. En hurtig introduktion til de grundlæggende principper og regler kan sikre en god
og effektiv start for den nyansatte medarbejder i
administrationen eller i driften – og desuden være
en ganske værdifuld investering for boligorganisationen. BL tilbyder introducerende kurser for ny
ansatte medarbejdere i form af Grunduddannelsen
for administrative medarbejdere og Elevkursus.
Nyansatte direktører og andre ledende med
arbejdere uden forudgående kendskab til almene
boligorganisationer kan også have behov for en
indføring i den almene sektors særlige lov- og
regelsæt. Derfor tilbyder BL introforløb målrettet
ledere, som skræddersys i samarbejde med boligorganisationen. Der er typisk tale om et intensivt
en-til-en-forløb, hvor man kommer igennem de
væsentligste regler og principper samt særlige
ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter om
alt fra beboerdemokrati til økonomi.
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Uddannelse med høj faglighed af ansatte

Fagkurser til ansatte

Kompetenceudvikling af medarbejderne bidrager
til boligorganisationernes professionelle og effektive administration. Tilsvarende kan kompetenceudvikling løfte ambitiøse medarbejdere, der ønsker
det store overblik og en dybere faglig viden om
specifikke almene områder. Fællesnævneren for
BL’s uddannelser er høj faglighed, idet BL har hyret
nogle af landets skarpeste faglige eksperter til at
forestå undervisningen.

Administration og drift af almene boliger kræver
medarbejdere med viden og forståelse for de
mange forskellige regler, der gælder for det almene
område.
BL tilbyder via kursuskalenderen en række emnespecifikke kurser, der sikrer, at medarbejderne fra
de forskellige fagområder i boligorganisationen er
klædt på og opdateret i forhold til den gældende
lovgivning.

BL tilbyder følgende uddannelser og netværk:
•

•

Uddannelser:
• Boligjura.
• Jura for udlejningsmedarbejdere.
• Boligøkonomi.
• Bygherreuddannelse.
• Inspektør- og driftslederuddannelse.
• Personaleleder i driften.
Netværk:
• ERFA-møder om drift og byggeri.
• Robotnetværk.
• Sikkerhedsnetværk.
• Persondatanetværk – sammen med
Dansk Erhverv.
• Udbudsnetværk – sammen med Dansk
Erhverv.

•

Den almene boliglovgivning.

•

Udlejning.

•

Syn.

•

Opsigelse, ophævelse og fraflytning.

•

Råderet.

•

Budget og regnskab.

•

Nybyggeri og renovering.

•

Opfølgning på boligjura.

Visse emner kan med fordel rekvireres. BL skræddersyer gerne individuelle løsninger i emner som
f.eks. råderet og synsprocedurer.

BL’s TILBUD OG YDELSER 2021
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Søren Madsen arbejder med udvikling, planlægning og afholdelse af
kurser, temadage og foredrag med fokus på afdelingsdemokratiet.
Foto: Carsten Andersen

Strategiseminar
Missionen for alle almene boligorganisationer er
givet. Det står i formålsparagraffen. Men hvad er
den enkelte organisations særlige kendetegn, og i
hvilken retning vil man udvikle sig? Den strategiske
retning fastlægger organisationsbestyrelsen i tæt
samarbejde med direktionen. BL bidrager med
faglige input om megatrends, aktuelle tendenser i
den almene boligsektor, lokale udfordringer med
f.eks. udsatte boligområder, effektiviseringskrav
med videre og faciliterer. Udbyttet af seminaret er,
at rammer og retning for den kommende strategi
afklares, organisationens egen praksis udvikles,
og der bliver drøftet fremadrettede løsninger og
lavet konkrete aftaler om det videre arbejde.
Strategiseminaret er et godt afsæt til det videre
strategiarbejde. Fokus kan være både på strategi
udvikling og implementering, altid tilpasset organisationens ønsker og behov. Det sikrer, at strategi
arbejdet ikke bare ender som et stykke papir i
skrivebordsskuffen, men reelt set gør en forskel i
forhold til at løse boligorganisationens væsentligste
strategiske udfordringer.

Organisationsanalyse
BL gennemfører organisationsanalyser af bolig
organisationer. Det kan ske i forbindelse med udfordringer og kriser eller ved valg af ny administrator,
fusion, ledelsesskift eller ansættelse af ny direktion.

Det kan også være som led i, at direktionen ønsker
at udvikle organisationen ved at sætte fokus på
udvalgte funktioner i en boligorganisation.
Tilgangen i BL’s ydelser vil altid være helheds- og
løsningsorienteret med fokus på det, der gavner
beboerne, boligorganisationen og den almene
boligsektor mest.
På baggrund af BL’s erfaringer og viden fra utallige
konsulentopgaver i almene boligorganisationer
om de organisatoriske forhold, funktioner, fag
områder, ansvar og roller med videre kan BL tilbyde
målrettet analyse med klare konklusioner og
anbefalinger.

Valg af administration og fusion
Spørgsmålet om valg af administrator kan komme
i situationer, hvor en mindre selvstændig boligorganisation ønsker at blive en del af en større
administration for at blive mere robust. Eller hvis
en allerede administreret boligorganisation ønsker
at vælge ny administrator.
BL har en betydelig erfaring fra mange forløb med
valg af administrator og fusioner i den almene
sektor og kender til de problemer, som kan opstå,
og hvordan de kan løses til alles tilfredshed. BL
tilbyder individuel rådgivning om administrations
former, samarbejdsmodeller og fusioner samt
processtøtte til gennemførelse af den model,
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som boligorganisationen foretrækker. Derudover
tilbydes udarbejdelse af skriftlige oplæg til de
beboerdemokratiske organer, deltagelse i den
demokratiske proces og udformning af formelle
dokumenter som f.eks. samarbejds- eller fusionsaftale og vedtægter m.m. Udbyttet for bestyrelsen
er professionel rådgivning baseret på en bred og
stærkt funderet faglig sektorviden.

bidrager til at kvalificere organisationsbestyrelsens
drøftelser og beslutninger og afdækker kandidaternes faglige kompetencer, personlige egenskaber
og motivation.
Boligorganisationen får et nøje tilrettelagt forløb,
som bl.a. indeholder:
•

Udarbejdelse af jobprofil, der afspejler boligorganisationens behov for kompetencer på
lederposten.

•

Screening og vurdering af ansøgninger.

•

Ansættelsessamtaler.

•

Indhentning af referencer.

Rekruttering

•

Hjælp til evt. udarbejdelse af personanalyser.

Når den nuværende direktør skal på pension, eller
når der er opstået uenighed mellem organisationsbestyrelsen og direktøren, tilbyder BL målrettet og
kvalificeret rådgivning af organisationsbestyrelsen.
Herunder drøftelser om evt. muligheder for at gøre
en mindre boligorganisation mere robust, f.eks. via
samarbejde med eller valg af administration eller
fusion.

•

Udarbejdelse af direktørkontrakt.

På www.bl.dk findes desuden relevante dokumenter, bl.a. BL’s tjekliste, der giver boligorganisationen
et redskab til at huske og strukturere, hvilke spørgs
mål der skal træffes beslutninger om. Men også
inspiration til, hvilke forhold der i øvrigt skal afgøres
ved valg af administration eller fusion.

Ansættelse af ny direktør er en stor og vigtig
beslutning for boligorganisationen. Det er samtidig
en opgave og en proces, som kræver professionalisme, fokus og tid. BL’s indgående kendskab til
den almene sektors vilkår, opgaver og udfordringer

Organisationsbestyrelsen er via et ansættelses
udvalg med i hele forløbet og får et solidt grundlag
for at finde frem til det rigtige match. BL tilbyder
assistance og rådgivning i hele rekrutteringsprocessen og er altid til rådighed med information om
muligheder, tilpassede forløb og pristilbud.
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Dirigentbistand og dirigentkursus
Dirigentens rolle er helt central, når det handler
om at sikre værdige og konstruktive møder i
beboerdemokratiet. BL råder over et korps af
erfarne dirigenter, som boligorganisationerne kan
rekvirere, hvis der er behov for en professionel og
uvildig styring af møder i øverste myndighed og i
afdelinger med særlige udfordringer.
Med i teamet er folk fra branchen sammen med
ansatte i BL. Teamet kvalificeres løbende gennem
erfaringsudveksling og gensidig sparring. Fælles
for alle i teamet er, at de har stor erfaring med at
styre små og store forsamlinger og et indgående
kendskab til vedtægter og lovgivning. Endelig
har teamets medlemmer alle en stor erfaring med
foreningstekniske spilleregler og traditioner.
BL tilbyder også at afholde et dirigentkursus
hjemme hos boligorganisationen selv. Det har
fokus på afdelingsmødet og er en mulighed for at
styrke afdelingsmøderne generelt.

Kommunikationsbistand og kriserådgivning
BL tilbyder akut kommunikationsrådgivning i pludseligt opståede sager af afgørende betydning for
en boligorganisation. Det kan være i tilfælde af
ulykker, svig, udfordrende byggesager eller
lignende sager, som udløser stort fokus og pres
fra medier og andre interessenter. Rådgivningen
kan f.eks. omfatte opbygning af kriseberedskab,

kommunikationsstrategi, pressehåndtering og
udformning af budskaber.
Ved sager af afgørende betydning bistår BL også
gerne med kommunikationsbistand for at komme
kriser i forkøbet. Det kan være i forbindelse med
helhedsplaner og større byggeprojekter, som kan
medføre genhusning, væsentlige ændringer af
boligen eller en huslejestigning. Her er der ofte
behov for veltilrettelagt information og inddragelse
af beboerne i afdelingen for at sikre den nødvendige opbakning til projektet. BL tilbyder hjælp
med f.eks. at udarbejde en kommunikationsplan,
facilitere møder med beboerne og lave nyhedsbreve med mere.

Effektivitet
Siden effektiviseringsaftalen for 2014-2020 blev
præsenteret, har BL haft stort fokus på at understøtte boligorganisationernes arbejde med at nå
målene. DriftsNet har sammen med AlmenNet
afholdt en lang række af ERFA-møder, temadage
og konferencer med fokus på at understøtte og
udvikle arbejdet med effektivisering ude i bolig
organisationerne, både på det strategiske og
operationelle niveau. I DriftsNets to netværksgrupper for topledere på driftsområdet er formålet
at skabe rammerne for sparring, vidensdeling og
kompetenceudvikling i forhold til det strategiske
og operationelle arbejde i driften.
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I netværkene videndeles der om alt fra udvikling,
ledelse, strategi og effektivisering af driften kombineret med høj beboerservice i den almene sektor.
Effektivisering har desuden været gennemgående
tema på flere af BL’s faste kurser og uddannelser,
bl.a. med drøftelser om organisationsbestyrelsens
ansvar og opgave samt præsentation af effektivitetsmål, nøgletal m.v.

Renoveringer
BL supplerer AlmenNets udviklings- og formidlings
arbejde om alment nybyggeri og renoveringer med
uddannelser og kurser for ansatte og valgte samt
med materiale til beboerkommunikation og værktøjer til at styrke de valgtes rolle og opgaver i en
renovering.
BL tilbyder:

Uddannelse og praktikpladser
BL har udarbejdet materiale, som kan understøtte
boligorganisationer, som ønsker at tænke uddannelses- og beskæftigelsespotentialet ind i deres
byggeprojekter.
Det kan ske både via frivillige aftaler eller sociale
klausuler. BL’s trin for trin-guide kan f.eks. hjælpe
med en afklaring af, hvilken løsning der er den
bedste i den konkrete situation – og hvordan man
som boligorganisation kommer videre derfra.
Se mere på www.bl.dk for overblik over muligheder
og materiale.

•

Bygherreuddannelse for ansatte – udviklet
i samarbejde med Bygherreforeningen.

•

Kurser om de særlige almene rammer og
regler for byggeriet.

•

Kursus om renoveringer og afdelingsbestyrelsen, med særligt fokus på afdelingsbestyrelsens rolle i forbindelse med renovering.

•

Kursus om genhusning for ansatte, herunder
både jura og processen i praksis.

•

Rådgivning og kurser i beboerinddragelse og
-kommunikation, f.eks. hjælp til kommunikationsplan, facilitering af møder med beboere,
informationsmateriale, nyhedsbreve med
videre.

•

www.byggeven.dk, som er en side for beboer
valgte med information og redskaber om
deres rolle og opgaver, når afdelingen skal
renoveres.
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•

Rådgivning om beboerinddragelse tilpasset
boligorganisationens interne ressourcer og
behov.

BL faciliterer desuden en erfagruppe, hvor der
deles erfaringer og drøftes vilkår og rammer for
byggeriet i de almene boliger.

På www.almennet.dk kan boligorganisationer hente
værktøjerne og vejledningerne gratis. Desuden
er der inspiration at hente på www.inspirationskatalog.dk blandt spændende renoveringer og
nybyggeriprojekter.

TV/internet
AlmenNet
BL varetager sekretariatsbetjeningen af udviklings
foreningen AlmenNet, der er et stort netværk af
udviklingsorienterede almene bygherrer. Medlemmerne af AlmenNet betaler et årligt kontingent for
at være medlem. Men det vidensgrundlag, som
AlmenNet tilvejebringer, er tilgængeligt for alle
boligorganisationer.

Markedet for TV- og bredbåndsløsninger til boligafdelinger er – i bedste fald – uoverskueligt og
kringlet. Store ændringer i både teknologi, produkt
muligheder og lovgivning på området kan virke lidt
kaotisk. BL tilbyder i samarbejde med det eksterne
firma Karobella at ’oversætte’ sælgernes fine ord
og få sikret, at alle løfterne bliver en del af en
forståelig kontrakt.
BL’s tilbud vedr. TV/internet omfatter:

Blandt foreningens mange vejledninger, værktøjer
og inspirationsmaterialer kan nævnes:

•

Analyse af nuværende situation.

•

‘Den Almene Projekthåndbog’ med vejledninger og skabeloner til byggesagen fra A-Z.

•
•

Eventuel konfliktløsning med nuværende
leverandør.

•

‘Byggeven’ med hæfte og hjemmeside, der
klæder beboerdemokrater på til renoveringssagen.

•

Generel rådgivning og forslag.

•

Vurdering af alle muligheder.

‘Vejledning i genhusning’ og ‘Genhusning set
med beboernes øjne’ med hjælp til genhusningssagen.

•

Rådgivning i forbindelse med udbud.

•

Leveranceovervågning.

•
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Webtilgængelighed af internetsider

Solceller

Hjemmesider hos offentlige og offentligretlige
organer skal leve op til lovkravene om webtilgængelighed.

BL tilbyder rådgivning i forbindelse med etablering
af solcelleanlæg. BL bistår med råd og vejledning
om de økonomiske og juridiske udfordringer, der
kan være i forbindelse med opstart af et solcelleprojekt. Kort sagt, så understøtter BL, at boligorganisationen sikrer, at beboerne træffer det rigtige
valg i forhold til behovet og mulighederne.

BL tilbyder webinarer, hvor boligorganisationerne
kan få en grundig indføring i de nye regler og
muligheder for undtagelser i særlige situationer.
I tilknytning til webinarerne kan BL tilbyde konkret
rådgivning om nødvendige tilpasninger og ansøgning om visse undtagelser.

BL/DriftsNet tilbyder
rådgivning i forbindelse
med nye energiaftaler,
herunder el-kontakter på
fællesstrøm og gennemførelse af udbuddet på vegne
af boligorganisationen.

BL sikrer desuden, at den løsning, der vælges,
overholder de krav og regler, der er forbundet med
etablering af solceller i almene boliger. DriftsNet
følger udviklingen, både i forhold til energifælles
skaber og de demonstrationsprojekter, som
AlmenNet formidler for Landsbyggefonden. I de
kommende år vil BL således kunne uddrage spændende erfaringer med hybridanlæg, hvor solcelleanlæg kombineres med batterier og varmepumper.
Se mere på www.energiportalen.almennet.dk

Fællesstrøm
BL/DriftsNet tilbyder rådgivning i forbindelse med
nye energiaftaler, herunder el-kontakter på fælles
strøm og gennemførelse af udbud på vegne af
boligorganisationen. Desuden deltager BL i bolig
organisationernes forhandlinger med leverandør
erne. BL overvåger markedet, er ajour med
udviklingen og kan derfor tilbyde den korrekte og
relevante rådgivning, både før og under udbuddet.
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Fjernvarme
BL/DriftsNet har afholdt temadage om fjern- og
nærvarme i forbindelse med den store udvikling,
der har været på energi- og klimaområdet. Ikke
mindst fjernvarmen, som 92 procent af BL’s medlemmer aftager.

vilkår for de almene boligorganisationer og kan
derfor gennemføre tinglysninger som rutinearbejde
– ikke som et nyt udfordrende projekt. BL tilbyder
bistand til boligorganisationerne i forbindelse med
digital tinglysning i form af notering af navne
ændringer, tinglysning af skøder og øvrige ting
lysningsmæssige ekspeditioner.

BL/DriftsNet tilbyder rådgivning i forbindelse med
forhandling af nye varmeaftaler inden for både
fjernvarme og varmepumper. BL har hjulpet mange
boligorganisationer væk fra lokal kraftvarme og
over på billigere og grønnere fjernvarme. Som
med andre energi-kontrakter tilbyder BL at hjælpe
med rådgivning inden for det tekniske, juridiske
og økonomiske spor. BL overvåger udviklingen i
varmemarkedet og kan derfor tilbyde den korrekte
og relevante rådgivning, både før og under
udbuddet.

Tinglysning
Når boligorganisationer fusionerer, er det nødvendigt at notere ændringen for afdelingerne fra
den opløste boligorganisation. Tilsvarende vil
ændringer skulle noteres ved sammenlægning af
afdelinger i den enkelte boligorganisation.
Hvis adkomsten ikke står korrekt på skøderne,
kan optagelse af nye lån samt låneomlægninger
ikke gennemføres. BL har erfaring med de særlige

BL/DriftsNet tilbyder rådgivning i forbindelse med
forhandling af nye varmeaftaler inden for både fjernvarme og varmepumper.
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Samarbejde med
kommuner

Foto: Carsten Andersen

BL’s 11 kredse: Lokal medbestemmelse,
videndeling og interessevaretagelse.

I alle 11 kredse tilbydes disse mødefora og arrange
mentstyper:

Kredsene er bindeled mellem BL’s bestyrelse og
medlemsorganisationerne. De sikrer, at lokale
problemstillinger bæres ind i det nationale arbejde,
og nationale perspektiver bæres ud i kredsene.

•

Der holdes fire årlige kredsbestyrelsesmøder
med aktuelle boligpolitiske drøftelser, planlægning af aktiviteter i kredsene og drøftelse af
temaer og arbejdet i BL’s bestyrelse.

Kredsene serviceres af BL’s kredskonsulenter og
arbejder med realisering af BL’s målsætningsprogram og handlingsplan og varetager den lokale
interessevaretagelse. Kredsene tilbyder forskellige
platforme til og rammer for samarbejde, videndeling
og erfaringsudveksling mellem boligorganisationer
om fælles udfordringer som affaldstakster/hånd
tering, udlejnings- og anvisningsaftaler med kommunerne, effektiv drift med videre.

•

Der holdes fire årlige møder for kredsrepræsentanterne med en blanding af aktuelle boligpolitiske drøftelser, planlægning af aktiviteter i
kredsene, erfaringsudveksling og information
mellem BL og de enkelte boligorganisationer.

•

Der tilbydes umiddelbart efter hvert kredsvalg
en arbejdsweekend til kredsens repræsen
tanter, hvor de nyvalgte introduceres til kreds
repræsentantens rolle og opgaver og ikke
mindst værktøjer og metoder til lokal interesse
varetagelse. Temaer i BL’s handlings- og
målsætningsprogram drøftes også.

•

Der afholdes i alle kredse en til to kredsmøder
årligt om relevante temaer i BL’s medlems
organisations arbejde og i den lokale interesse
varetagelse.

•

Der tilbydes udvalgsarbejde om aktuelle eller
relevante temaer i kredsene for relevante
deltagere serviceret af BL's kredskonsulenter.
Udvalgene er typisk boligpolitiske udvalg,
aktivitetsudvalg eller tidsafgrænsede eller
opgaveafgrænsede, f.eks. under kommunalvalgsperiode med videre.

Kredsene tilbyder arrangementer og aktiviteter,
der henvender sig til både valgte og ansatte i
boligorganisationerne i kredsen målrettet afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser og
repræsentanter samt
direktører og andre led
ende medarbejdere.

Kredsene er binde
led mellem BL’s
bestyrelse og
medlemsorganisationerne.

Arrangementernes temaer
er aktuelle og relevante for
arbejdet i BL’s medlems
organisation og i den lokale
interessevaretagelse, f.eks.
kommunesamarbejde, FN’s
verdensmål, blandede by og
boligområder med videre.
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Annesophie Hansen er leder af BL’s kredsarbejde og har ansvaret for den
lokale politiske interessevaretagelse i BL’s 11. kredse, herunder kontakter til
de lokale politiske systemer, kommuner og andre organisationer.
Foto: Holger Svend Anderson

•

•

Der tilbydes forretningsfører og direktørmøder for kredsens direktører med fokus på
brancheorganisationens arbejde med temaer
om lokal interessevaretagelse, effektiv drift,
overenskomster med videre.
Der tilbydes årligt en kredskonference af en
til to dages varighed for administrativt ansatte
og beboerdemokrater blandt kredsens medlemmer om lokal interessevaretagelse og
relevante temaer fra arbejdet i BL’s interesseorganisation.

BL tilbyder:
•

At samle alle kommunens boligorganisationer
om bordet til en fælles drøftelse af de lokale
interesser og kommunesamarbejde, f.eks.
inden det årlige fællesmøde under Styringsdialogen.

•

Sparring til udvikling af det konkrete kommune
samarbejde med ideer til såvel indhold som
metode.

•

Deltagelse i formøder på boligsiden og deltagelse i møder med kommunen med oplæg
eller viden om konkrete temaer som samarbejde om FN’s verdensmål, god modtagelse
af udsatte borgere med videre.

•

Deltagelse i konkrete forhandlinger med
kommunen, f.eks. om kommunale særkrav til
renovering og nybyggeri eller kommunens
afsætning af grundkapital.

•

Deltagelse i kommunale mødefora i en opgaveeller tidsafgrænset møderække, f.eks. om
forhandling af udlejnings- og anvisningsaftaler
eller formulering af fælles målsætninger om
graden af biodiversitet og ’vild natur’ i de
grønne områder med videre.

Samarbejde med kommunerne
At styrke samarbejdet mellem boligorganisation
erne og kommunerne er centralt i kredsenes
arbejde. BL’s kredskonsulenter har et bredt kendskab til kommunale strukturer og arbejdsmåder på
tværs af landets kommuner. Kredskonsulenterne
arbejder for at fremme boligsidens interesser og
med udgangspunkt i at skabe en fælles forståelse
mellem alle boligorganisationerne i kommunen.
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Kredskonsulenterne samarbejder aktuelt bredt
med boligorganisationer og kommuner med deltagelse i enkeltstående og i nogle kommuner mere
faste mødefora som:

uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet/
beskæftigelse, indkomst og kriminalitet, hvor aftalen
er en fordelingsnøgle, der sikrer formålet at skabe
socialt bæredygtige byer og lokalområder.

•

Styringsdialogmøder – fællesmøderne med
alle boligorganisationer.

•

Udvalg, herunder § 17, stk. 4-udvalg, om udlejning, anvisning, beboersammensætningens
bæredygtighed med videre.

•

Samarbejdsorganisationer mellem alle kommunens boligorganisationer og kommunen.

Modellerne kan anvendes som ramme for forhandling af og aftaleindgåelse vedrørende fælles udlejningsaftaler. Konceptet tilbyder således en række
forslag til mulige løsningsmodeller på forskellige
typer af lokale udfordringer, såsom en skæv beboer
sammensætning i nogle områder af kommunen
samt udfordringer i kommunens boligforsyning til
bestemte målgrupper.

•

Forskellige typer udvalgsarbejde og forhandlinger.

Kredskonsulenterne bidrager også gerne til bolig
organisationernes samarbejde, formulering af
budskaber og aktiviteter under kommunevalgene.

Blandende byer gennem strategiske udlejningsog anvisningsaftaler
BL har i foråret 2019 udviklet to koncepter for
indgåelse af strategiske udlejnings- og anvisningsaftaler mellem kommune og alle boligorganisationer
i kommunen. Det gælder dels en model, som
henvender sig til provinsen, og dels en model,
som henvender sig til de store byer. Beboernes

Konceptet indeholder også forskellige løsningsforslag i forhold til at tilvejebringe den fysiske ramme/
boligen ved hjemløshed, herunder en boliggaranti
til hjemløse. En aftale kan også indeholde en række
af andre aftaler, som har til formål at understøtte
formålet med den strategiske udlejnings- og
anvisningsaftale. Det kan være takster for affald,
løsninger til psykisk sårbare borgere, fremskudte
kommunale indsatser, kommunale investeringer,
nybyggeri, aftaler som inklusions- og udslusningsboliger, deleboliger med videre.
Aftaleindgåelsen er en forhandling og en politisk
aftale mellem boligorganisationerne og kommunal
bestyrelsen. Den virker ikke i morgen, men den
virker på langt sigt. Samtidig positionerer den
boligorganisationerne som en stærk samlet aktør
og samarbejdspartner til kommunen.
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BL’s kredskonsulenter tilbyder i forbindelse med
indgåelse af udlejnings- og anvisningsaftaler at:
•

Samle alle boligorganisationer i kommunen
til en indledende drøftelse af muligheder og
rammer i indgåelse af udlejnings- og anvisningsaftaler.

•

Deltage i formøder på boligsiden og forhandlingsmøder med kommunen.

•

Sparre, rådgive og vejlede i indhold samt
forhandlings- og beslutningsprocesser ved
indgåelse af udlejningsaftaler.

•

Dele erfaringer fra løsninger fundet andre
steder i landet.

Bæredygtighed og FN’s verdensmål
FN’s 17 verdensmål sætter en global dagsorden for
bæredygtighed. Den almene boligsektor leverer
på de tre bæredygtighedskategorier: Social, miljø
mæssig og økonomisk. Som lokal aktør i en
kommune bidrager de almene boligorganisationer
til kommunens verdensmålsregnskab.
BL’s kredskonsulenter tilbyder med udgangspunkt
i den årlige opgørelse i ’Vores bidrag’ at understøtte samarbejde mellem kommunen og alle de
almene boligorganisationer i kommunen om, hvordan man i fællesskab kan formulere målsætninger
for arbejdet med FN’s verdensmål, og hvordan der
kan opstilles monitorering af indfrielsen af fælles
målsætninger.

Affaldsplan, implementering i kommunerne
og takststruktur

Den almene boligsektor
leverer på de tre bæredygtighedskategorier:
Social, miljømæssig og
økonomisk.

Miljøministeriet udsender i 2020 en høring over
en national affaldsplan, som skal implementere
krav til affaldssortering i EU’s Affaldsdirektiv. BL
indgiver høringssvar, når affaldsplanen kommer.
Affaldsplanen skal sikre en ensartet håndtering af
affaldssortering i landets 98 kommuner ved at
standardisere håndteringen af husholdningsaffald
i kommunerne. Affaldsplanen kan blive såvel
vanskelig som dyr at implementere i mange kommuner og boligområder.
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Det er kommunerne, der er myndighed på affaldsområdet og dermed ansvarlige for at overholde
den gældende lovgivning på affaldsområdet.
Taksterne, som kommunerne fastsætter, skal være
kostægte og dækkes af indtægter fra brugerne.
Kommunerne har kompetencen til at fastsætte en
kommunal takststruktur på affaldsområdet. Der er
stor forskel på, hvordan kommunerne prioriterer
de forskellige boligtyper, og om kommunen tilrettelægger takststrukturen efter de særlige forhold
for almene boligafdelinger.
Udgangspunktet i de fleste kommuners affalds
regulativ er, at adgang og benyttelse af genbrugsstationer er betalingsfri for borgere i kommunen,
da udgiften er indeholdt i den årlige betaling til
affaldsordningen. Samtidig skal kommunen opkræve et gebyr for virksomheder. Flere boligafdelinger bliver opkrævet et erhvervsaffaldsgebyr, når
ejendomspersonalet afleverer affald på genbrugsstationen på vegne af afdelingens beboere. Det
betyder, at beboerne kan komme til at betale
erhvervsgebyr for en ydelse, som beboerne
allerede har betalt for via affaldsordningen i den
pågældende afdeling.

BL tilbyder bistand til:
•

Et arbejde, hvor alle almene boligorganisationer i kommunen sammen undersøger
takststrukturen for affald i kommunen for at
sikre sig, at den er rimelig.

•

Drøftelse af affaldstakster i kredsene på
repræsentantmøder og direktør- og forretningsførermøder med henblik på at drøfte
mulige relevante lokale initiativer.

•

Bistand ved forhandlinger mellem alle kommunens boligorganisationer og kommunen
om en rimelig takststruktur og en fornuftig
model for en effektiv affaldssortering.
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Analyser

Solveig Råberg Tingey er viceadministrerende direktør i BL og leder af
BL’s afdeling for Politik og Analyse. Solveig beskæftiger sig bredt med
den politiske interessevaretagelse og er samtidig ansvarlig for arbejdet
med at udvikle, udarbejde og formidle BL’s økonomiske analyser.

Analyser
BL råder over detaljerede registerdata på personniveau og boligtype, som gør det muligt at belyse
samfundsøkonomiske problemstillinger i dybden.
Analyserne benyttes i den politiske interessevare
tagelse og strategiske kommunikation. Disse
analyser kan tilpasses helt lokale forhold og bruges
for den enkelte boligorganisation i den lokale
interessevaretagelse.
Et eksempel på denne type af analyser er en analyse, der dokumenterer de positive effekter af
beskæftigelsesindsatsen i boligområdet Korskærparken. Tilsvarende analyse er lavet af indsatserne
i Aalborg Øst. Et andet eksempel er en analyse af
konsekvenserne af coronakrisen på ledigheden i
udsatte boligområder og risikoen for, at der opstår
flere såkaldte udsatte områder og ghettoer.
Som en fast analyse udarbejder BL en årlig ungdomsboligrapport i forbindelse med studiestart,
så der systematisk sættes fokus på behovet for
ungdomsboliger og findes dokumentation for bl.a.
udbud og husleje i almene ungdomsboliger på
tværs af landet.
BL udgiver også analyser af behovet for boliger til
den stigende andel af ældre i samfundet, herunder
boliger med en større grad af tilgængelighed og
bofællesskaber. Disse fakta og dokumentation er et
vigtigt fundament til boligpolitiske diskussioner om
fremtidens boliger og boligbehov også lokalt.

Foto: Holger Svend Anderson

Huslejeniveauer og udvikling offentliggøres
løbende i analyser for at kvalificere debatten og
dokumentere, at almene boliger er betalbare
for flere samfunds- og familiegrupper. Senest er
lavet en analyse af huslejeudviklingen i områder
indenfor Københavns Kommune til anvendelse
lokalt i partnerskabsforum mellem BL 1. kreds og
Københavns Kommune.
Analyser kan findes på
https://bl.dk/politik-og-analyser/analyser/

Spørgeskemaundersøgelser og korte nyheder
BL gennemfører fast to gange om året en spørgeskemaundersøgelse blandt beboere i den almene
sektor og i andre boligformer. Undersøgelserne
består af en blanding af faste spørgsmål, hvor der
måles en udvikling, og temabaseret spørgsmål, der
kan bidrage med oplysninger om f.eks. boligpræferencer, adgangen til betalige boliger, affaldsudgifter, oplevelsen af ensomhed under corona m.m.
Undersøgelsens resultater bruges i den politiske
interessevaretagelse og i korte nyhedshistorier,
der kan skabe synlighed om aktuelle problemstillinger og sætte fokus på den almene sektors rolle
i og bidrag til samfundet.
Nyheder udgives løbende på bl.dk og via Fagbladet
Boligen.
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Tal, fakta og data om den almene sektor
BL udarbejder og udvikler løbende relevante tal
og fakta om den almene boligsektor og de almene
beboere. Det inkluderer information om husleje
niveauer og udvikling, boligudgifter og rådighedsbeløb for udvalgte familietyper samt indkomst- og
faggrupper i almene boliger såvel som andre
boligformer.
Derudover udarbejder BL løbende nøgletal, der
viser udviklingen i en række sociale indikatorer,
herunder uddannelse, beskæftigelse, sundhed
m.v. blandt beboere i områder med helhedsplaner,
udsatte områder, den almene sektor som helhed
og den øvrige boligsektor. Mange af tallene kan
findes på www.bl.dk under Fakta og tal.
Tallene bruges til at belyse konkrete emner og i
forbindelse med BL’s analyser og politiske interesse
varetagelse. De kan også bruges i forhold til den
lokale interessevaretagelse.

Årlig praktikpladsoptælling
BL laver årligt en praktikpladsoptælling med henblik på at få overblik over, hvor mange praktik og
lærepladser, der skabes i forbindelse med byggesagerne i den almene sektor. Praktikpladsoptællingen er en vigtig understøttelse af den politiske
interessevaretagelse. I øjeblikket er der knap 13
procent praktik- og lærepladser på de almene

byggepladser. I Grøn Boligaftale 2020 er der sat
en målsætning for 14 procent inden 2026.
Læs mere om praktikpladsoptællingen og find
hjælp og vejledning til at få flere lærepladser og
igangsætte beskæftigelsesinitiativer på bygge
sager på https://bl.dk/raadgivning-og-regler/
arbejdsgiver-og-personale/laerlinge-og-beskaeftigelse-paa-almene-byggesager/.

FN’s verdensmål – ’Vores Bidrag’
De almene boliger bidrager til FN’s verdensmål.
Det bidrag kortlægges hvert år i en samlet rapport,
der viser den almene sektors bidrag til bæredygtig
heden, socialt, økonomisk og klima- og miljømæssigt. Kortlægningen bruges også til en individuel
rapport for de enkelte boligorganisationer og
administrationsselskaber.
Vores Bidrag bruges i interessevaretagelsen lokalt
og nationalt og som grundlag for at indgå partnerskaber og samarbejder om et bæredygtigt samfund.
Læs mere om Vores Bidrag på https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/fns-verdensmaal/.
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Boligsocialt
Boligsocialnet

Samarbejdspartnere på det sociale område

De boligsociale indsatser drives af cirka 400 medarbejdere, som Boligsocialnet samler i formelle
netværk for at understøtte faglig og organisatorisk
udvikling. Indsatserne er ofte et samarbejde mellem
kommuner og boligorganisationer. Derfor er der
fra Boligsocialnet fokus på at sikre godt samarbejde
om den fælles opgave og entydig ledelse af indsatserne i f.eks. de boligsociale bestyrelser – med
eller uden bevilling fra Landsbyggefonden.

Det boligsociale felt er under forandring. Indsatserne går i retning af at blive mere bydækkende,
og samtidig sker der flere steder en tættere integration med den kommunale kernedrift og inddragelse af andre samarbejdspartnere som fonde og
virksomheder. Flere steder arbejdes der med at
etablere såkaldte sociale effektinvesteringer i samarbejder med BL, som også har kontakter til bl.a.
den statslige fond ”Den Sociale Investeringsfond”.

Der er f.eks. netværk for boligsociale bestyrelser,
projektledere og en række faglige netværk for fritidsjob-indsatser, sociale viceværter m.fl. Herudover
tilbyder Boligsocialnet kurser for boligorganisationernes boligsociale medarbejdere. Et af temaerne
er kriminalitetsforebyggelse, og her er Boligsocialnet repræsenteret i Det Kriminalpræventive Råd
og har formandskabet for indsatsområdet By- og
Boligudvalget i Det Kriminalpræventive Råd.
I de kommende år arbejder Boligsocialnet også
på at udvikle indsatser i områder, som ikke nødvendigvis har en bevilling fra Landsbyggefonden,
f.eks. bydækkende indsatser.

Mod på Matematik
Væsentlige dele af de boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefonden retter sig mod børn
og unge mennesker, som også udgør en forholdsvis stor andel af beboerne i de udsatte områder.
Et særligt fokus er børnenes skolegang, for klarer
børnene sig godt i skolen, så kommer de også til
at klare sig godt i livet.

Foto: Matilde Haaning
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Rikke Lønne er chef i afdelingen for strategisk
udvikling og samarbejde.
Foto: Holger Svend Anderson

Derfor har BL også samarbejdet med en af verdens
bedste ”læringsvirksomheder”, Area9. Via eksterne
fondsmidler er der nu lavet en såkaldt adaptiv
e-læringsplatform, så børn kan få hjælp til at
lære folkeskolens matematik. Den kan anvendes i
forbindelse med boligsociale indsatser, men også i
mange andre boligområder, og boligorganisationer
har flere steder benyttet dette tilbud.
Det er godt for børnene, godt for boligområderne
og også godt for den almene sektors omdømme,
at der tages et sådan ansvar og med anvendelse
af nogle af de nyeste redskaber. Læs mere om
Mod på Matematik på www.bl.dk.

Et særligt fokus er at bryde negativ social arv hos
børn og unge i de almene
boliger og forbedre deres
livschancer.
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Interessevaretagelse
Interessevaretagelse
Som interesseorganisation varetager BL de almene
boligorganisationers interesser og forbedrer deres
rammevilkår. Det kan ske lokalt i forhold til de
enkelte kommuner, og det sker på nationalt plan i
forhold til Christiansborg og ministerierne. Meget
af interessevaretagelsen sker på daglig basis
i form af dialog omkring udformning af love og
regler, hvor der nås mange resultater uden de
store politiske armlægninger.
Andre sager kan tage de store politiske overskrifter,
og det gælder senest Grøn Boligaftale om vores
renoveringer frem til 2026. Udgangspunktet for
disse forhandlinger virkede langt fra ambitiøst
nok, og der skulle skabes en pres for en ambitiøs
boligpakke.
Her fik BL etableret en alliance med bl.a. fagbevægelsens hovedorganisation FH (tidligere LO),
Dansk Industri og Dansk Erhverv, som sammen med
os kunne argumentere for højere renoveringer. Og
resultatet udeblev ikke, for med boligaftalen fik
BL de hidtil største renoveringsomfang, og i 2020
blev der givet tilsagn til rekordmange renoveringer,
nemlig 14,7 mia. kr.
En anden del af boligpakken er de såkaldt ”Billige
Boliger”, som blev foreslået af BL. De særligt billige
boliger er målrettet familier med lave indkomster
og særlige sårbare grupper, som fx hjemløse, og
skabes ved at anvende midler fra den såkaldte
Nybyggerifond, der ellers blot kunne anvendes af

Foto: Christoffer Regild

staten. Her er det afgørende, at midlerne aktiveres
til fordel for den almene sektor.
Der kan nævnes mange eksempler på interessevaretagelse, men her skal fremdrages to aktuelle,
som har stor økonomisk betydning for boligorganisationerne.
Den ene er det nye system for vurderinger og
ejendomsskatter. Det er vanvittig kompliceret og
derfor også potentielt farligt, for der kan gemme sig
mange regninger. BL har fulgt og følger området
tæt. I forbindelse med de politiske forhandlinger
om ejendomsskatter, var der udsigt til, at den
almene sektor ejendomsskatter kunne stige med
over 2 mia. kr., og her medvirkede vi til, at der blev
forhandlet et loft ind på 600 mio. kr. Udviklingen i
forhold til det loft vil vi tæt følge.
Det andet eksempel er de såkaldte Basel-kriterier
for realkreditlån, som ventes at ville betyde, at
prisen på de danske realkreditlån vil stige meget
grundet øgede kapitalkrav. BL har derfor fulgt forhandlingerne i EU om Basel-reglerne meget nøje.
Imidlertid opstod der en uventet mulighed for et
værn mod Baselreglerne, da den foregående regering foreslog, at den almene sektor skulle optage
statslån. Den ide brød BL sig grundlæggende ikke
om, da BL på den måde ville komme meget tæt på
staten og dermed også mulige statslige reguleringsinstrumenter, der i sidste ende kan koste os
dyrt. I stedet foreslog BL sammen med realkreditsektor, at vores realkreditobligationer placeres i et
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Boligselskabernes Hus på hjørnet af H.C. Andersens Boulevard
og Studiestræde i København. Huset er opført i 1910.
Arkivfoto

statsgaranteret kapitalcenter, hvilket betyder, at BL
både kan benytte den nuværende låntagning med
armslængde til staten, men at BL samtidig slipper
for Basel-reglernes ekstraregning.
Tilsammen vil disse to sager betyde besparelser
i milliardklassen på sigt, og de viser, at meget
væsentlige dele af interessevaretagelsen sker i
maskinrummet.
Om halvandet år skal kommissionsarbejdet om
”Anden generationsreformer” på arbejdermarkedet
komme med forslag til, hvordan BL får grupper,
der hidtil har været langt væk fra arbejdsmarkedet,
ind på arbejdsmarkedet. Mange af disse grupper
bor i den almene sektor, og BL har fået plads i
en kernegruppe under kommissionen, som skal
komme med politiske anbefalinger.
Der spores allerede nu en interesse for det bolig
sociale arbejde og tankegangen om skalerbare
løsninger for sociale investeringer med klare effektmål for at sikre fokus og udvikling af de bedste
modeller. Resultaterne af kommissionsarbejdet kan
have stor betydning for de almene boligområder.
Derfor er BL engageret.
I sin tid argumenterede BL imod det såkaldte
kontanthjælpsloft, der beskar boligstøtten for
mange familier i de almene boligområder, men
angiveligt kun havde minimale effekter i forhold
til øget beskæftigelse, som ellers var formålet
med forslaget. For et år siden blev der nedsat

en Ydelseskommission, som er kommet med
forslag til, hvordan kontanthjælpsloftet afskaffes.
BL har i et oplæg for Ydelseskommissionen argumenteret for, at nøglen til beskæftigelse hos de
svageste ikke er ydelserne, men derimod en solid
målrettet arbejdsmarkedsindsats. Vores analyser
dokumenterer virkningen af en sådan målrettet
beskæftigelsesindsats.
Desuden har BL bistået FH (tidligere LO) med
økonomiske beregninger om levegrundlag blandt
udvalgte grupper på kontanthjælp i forbindelse
med deres deltagelse i Ydelseskommissionen.
Der arbejdes politisk med en ny regulering af
fjernvarmen, og dette følger BL også tæt. Over
90 pct. af de almene boliger er opvarmet med
fjernvarme, og den årlige varmeregning er på
næsten 4,5 mia. kr. BL argumenterer
for en regulering, så der kan ind
høstes effektivitetsgevinster til gavn
for beboernes varmeregning.
Affaldsområdet følger BL også meget
tæt, både på Christiansborg og videre
ud i kommunerne, hvor der er stor
frihed til at fastsætte affaldstaksterne.
Overskriften for arbejdet er retfærdige takster, og dette område skal
løbende følges tæt, så beboerne ikke
får for store regninger.

Høringerne
er vigtige,
fordi det er
her, BL har
mulighed for
at påvirke
lovgivning.
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Beboerbladet/Bo Godt når månedligt mellem 250.000 og en halv million brugere i Danmark. Facebooksiden er blandt de hurtigst voksende fællesskaber fra interesseorganisationer i Danmark
Foto: Martin Schubert

Høringssvar
En del af interessevaretagelsen sker også gennem
udarbejdelse af en lang række høringssvar til en
bred vifte af lovforslag, bekendtgørelser og EU-retsakter og udspil, som har relevans for den almene
boligsektor. Når høringssvarene er afgivet, følges
relevant lovforslag i forbindelse med lovgivningsprocessen i Folketinget for at sikre, at boligorganisationernes interesser så vidt muligt afspejles i
den endelige lovgivning.
Høringerne er vigtige, fordi det er et af de steder,
hvor der er mulighed for at påvirke lovgivning. I den
tunge ende er det f.eks. ejendomsskatter og moms,
hvor der er meget store beløb på spil for sektoren
eller at sikre adgang til diverse puljer, som bolig
organisationerne har mulighed for at søge. I den
mindre ende er det f.eks. at gøre opmærksom på
de almene boligers store bidrag til FN’s verdensmål.
Alle høringssvarene kan findes på www.bl.dk.

Det internationale arbejde
BL har en historisk position internationalt som
formand for den nordiske sammenslutning af bolig
organisationer, NBO Housing Nordic, som repræsenterer 2,5 millioner boliger i Norden, og som

præsident for den europæiske sammenslutning
af boligorganisationer, Housing Europe, der er
paraplyorganisation for 27 millioner boliger i EU.
Den internationale position er vigtig for at påvirke
EU-lovgivning af relevans for de almene boliger,
inden den skal implementeres i dansk lovgivning.
De centrale lovgivningsfelter i EU, som påvirker
dansk lovgivning for almene boliger, er:
•
•
•

EU’s udbudsdirektiver.
Energiregler, -krav og -standarder.
EU’s regler for statslig støtte.
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BL’s medier
BL driver to store digitale medier, nemlig Bo Godt
samt Fagbladet Boligen. Begge medier har det
seneste år undergået en markant digitalisering,
så begge kan være mere for flere i den almene
sektor. Udgivelsesfrekvensen er øget fra en håndfuld gange om året til stort set daglige nyheder fra
både Bo Godt og Fagbladet Boligen.
Bo Godt
Bo Godt henvender sig Danmarks 1 million almene
beboere og alle andre, der er interesseret i og bakker op om ordentlige boliger, der er til at betale.
På Facebook, Instagram, bogodt-bl.dk og et nyheds
brev, der udkommer to gange om måneden, følger
en hurtigt voksende skare med. Uanset hvor
brugerne møder Bo Godt, så får de historier fra og
om livet i de almene boliger, hyggelige ideer samt
tips og tricks til f.eks. at få budgettet til at række.
Og nok så vigtigt præsenteres brugerne også for
BL’s perspektiv på vigtige politiske dagsordener,
som f.eks. udsatte boligområder, hjemløshed og
kriminalitet. Alt i alt er målsætningen med Bo Godt
derfor, at brugerne i højere grad kan kende til og
være ambassadører for den almene sektor.
Bo Godt når månedligt mellem 250.000 og en halv
million brugere i Danmark. Det er mellem tre og ni
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Kommunikation
gange så mange, som læste det trykte Beboer
bladet. Facebook-siden er blandt de absolut hurtigst
voksende fællesskaber fra interesseorganisationer
og ngo’er i Danmark.
Fagbladet Boligen
De valgte og ansatte i den almene sektor har
deres helt eget medie fra BL. Nemlig Fagbladet
Boligen, som er det eneste medie i Danmark, der
koncentrerer sig om den almene sektor. Omdrej
ningspunktet er det gratis nyhedsbrev, som
udkommer to gange ugentligt. Her kan brugerne
finde seneste almene nyt om alment byggeri,
renoveringer, boligpolitik, navnestof og spændende
projekter fra hele landet. I Fagbladet Boligen er
indgangsvinklen altid almen, og derfor er der ikke
noget andet sted, hvor man som almen ansat eller
valgt bliver klædt bedre på.
Fagbladet Boligen udkommer også på www.
fagbladetboligen.dk, BL’s Facebookside og BL’s
LinkedIn-side. På tværs af disse platforme nås
anslået cirka 80.000 på månedlig basis. Der er
med andre ord en del flere end bare de valgte
og ansatte, der følger med i seneste nyt fra den
almene sektor.
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Øvrige væsentlige medier og platforme
Udover Bo Godt og Fagbladet Boligen driver BL
selvfølgelig også BL.dk. Her kan man udover juridisk
information, kurser, rådgivning, overblik over BL’s
beboerdemokratiske koordinering også finde
ledige jobs i den almene sektor samt de seneste
økonomiske analyser og meget andet.

Rådgivning af boligorganisationer om
kommunikation og indholdsproduktion
BL yder løbende rådgivning af boligorganisationer
om kommunikation i bred forstand. Det kan både
være konkrete pressesager, medietræning, spørgsmål om digitalisering af kommunikationen eller
kriserådgivning i tilspidsede sager.

Netværk for kommunikationschefer
For at styrke videndelingen driver BL et åbent
netværk for kommunikationschefer i den almene
sektor. Netværket er for kommunikationsledere i
den almene sektor, som ønsker at dele erfaringer.
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Vil du have det bedste
almene overblik?
Så vil vi anbefale dig disse gratis nyhedstilbud fra
BL – Danmarks Almene Boliger:

Fagbladet Boligens nyhedsbrev
Nyhedsbrevet udkommer to gange ugentligt. Det har fokus på
byggeri, boligpolitik, navnenyt og spændende projekter i hele
landet.

Bo Godts Facebook-side
Bo Godt er Danmarks største digitale, almene fællesskab. Her
får du debat, tips til hjemmet og nyt om livet i de almene boliger
i Danmark.
Like eller følg siden her: http://kortlink.dk/2bqbs

Tilmeld dig her: http://kortlink.dk/28fb6
Bo Godts nyhedsbrev

BL’s Facebook-side
BL’s Facebook-side er for særligt beboerdemokrater og andre,
der elsker at engagere sig i debatter om boligpolitik og udviklingen af den almene boligsektor.

Det seneste halve år er Bo Godt også udkommet som nyhedsbrev. Fokus er på debat, tips til hjemmet og nyt om livet i de
almene boliger i Danmark.
Like eller følg siden her: http://kortlink.dk/28faz

Like eller følg siden her: http://kortlink.dk/28fb7

BL’s LinkedIn-side
BL’s Facebook-side er særligt for ansatte i og omkring den almene sektor samt andre, der vil følge med byggerier, partnerskaber mm.
Like siden her: http://kortlink.dk/28fb8

TAK fordi du engagerer dig i
den almene sektor
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Konferencer og
arrangementer
BL samler aktive folk fra den almene boligsektor
på tværs af Danmark til en række faste arrangementer og konferencer, hvor der deles ny viden,
ændrede vilkår og tendenser samt bedste praksis
med ligestillede. Samtidig er BL ofte med, når andre
holder dagsordensættende arrangementer.

Folkemødet
Folkemødet har siden arrangementets start i 2011
samlet landets mest indflydelsesrige politikere,
beslutningstagere, organisationer og medier. Derfor
har BL fra start været tydeligt til stede. Det sker
fra BL’s flotte Dome og Terrasse, der ligger på det
måske mest attraktive sted på hele Folkemødet.
I Domen og på Terrassen samler BL år efter år
på Folkemødet et udvalg af de mest interessante
debattører og mest indflydelsesrige politikere.
Det sker til faglige debatter og hyggelige og sjove
arrangementer som bingo og dansefester og
meget andet. Den røde tråd er dog klar: almene
boliger, og hvordan almene beboere kan bidrage
til, at beboerne og det omgivende samfund løftes.
BL’s medlemmer inviteres naturligvis med til alle
arrangementer, ligesom der er rig mulighed for at
blive en del af et arrangement som enten debattør
eller endda arrangør. I 2020 var Folkemødet aflyst
på grund af corona, men BL er vendt stærkt tilbage
til Folkemødet i Allinge på Bornholm.

BL’s Dome i Allinge på Bornholm var igen
fyldt med liv og debat. Folkemødets Forsamlingshus kalder mange træbyggeriet,
som er blevet et ikon på Folkemødet.
Foto: Pelle Rink
Topledertræf
Hvert år afholder BL en konference for toplederne i den almene boligsektor. Konferencen stiller
skarpt på drift, ledelse og politik og har fokus på at
give toplederne konkret viden og værktøjer med
hjem i egen organisation. På konferencen er der
både oplæg og en række workshops, som toplederne kan deltage i efter interesse og behov.
Topledertræffet har oftest et overordnet tema af
højaktuel relevans for boligorganisationerne. De
sidste år har det f.eks. været effektiv drift, FN’s
verdensmål og senest udmøntningen af Grøn Bolig
aftale 2020. Topledertræf er i øvrigt stedet, hvor
toplederne mødes én gang årligt og har mulighed
for at udveksle erfaringer, viden og netværk.

Almene Boligdage
Almene Boligdage er den almene boligsektors
største arrangement. Ved de seneste Almene Boligdage i 2017 deltog 1.200 deltagere – valgte og
ansatte fra almene boligorganisationer fra hele landet. BL planlægger og er kurator for arrangementet, mens mange forskellige almene boligorganisationer bidrager med en stor del af indlæggene og
aktiviteterne. Udover inspirations- og debatoplæg
i plenum indeholder Almene Boligdage workshops
om aktuelle opgaver og konkrete initiativer, ekskursioner samt messestande og visse år også udstilling. Næste Almene Boligdage vil være i 2023.
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Konference for organisationsbestyrelser
Konference for organisationsbestyrelser tager afsæt
i organisationsbestyrelsens ansvar og ledelsesopgaver. Her mødes cirka 200 medlemmer af
organisationsbestyrelser fra forskellige steder i
landet med hinanden og får inspiration, ny viden
og værktøjer til deres arbejde. De overordnede
temaer ved de seneste konferencer har været
FN’s verdensmål, samfundsopgaven og det
frivillige arbejde. Mødet med de andre, som man
kan dele viden og erfaringer med, vurderes som
et vigtigt udbytte af konferencen af de fleste deltagere. Konferencen for organisationsbestyrelsen
afholdes hvert år – bortset fra de år, hvor der er
Almene Boligdage.

Hvert år samles ledelserne fra landets mange boligorganisationer på Nyborg Strand. Og debatten er god. Her er der
input fra Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør i BO-VEST.
Foto: Carsten Andersen

Her mødes cirka 200 medlemmer af organisationsbestyrelser fra forskellige steder i
landet.
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Foto: Dansk Erhverv
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Arbejdsgiverrollen
og overenskomster

Dansk Erhverv bistår og rådgiver de almene boligorganisationer og BL i en lang række forhold vedrørende arbejdsgiverrollen og overenskomster.

Overenskomster
Der forhandles fem landsdækkende overenskomster for de ca. 12.000 ansatte i den almene
boligsektor. BL’s bestyrelse har nedsat et overenskomstudvalg, der tæt følger overenskomstforhandlingerne, som Dansk Erhverv gennemfører
for BL. Inden forhandlingerne indhentes ønsker
fra boligorganisationerne. De færdigforhandlede
overenskomster præsenteres for de almene boligorganisationer i samarbejde mellem Dansk Erhverv
og overenskomstudvalget. På overenskomst- og
personaleområdet holdes boligorganisationerne
løbende orienteret af Dansk Erhvervs nyhedsbrev.
Herudover kan den enkelte boligorganisation
hente individuel rådgivning i Dansk Erhverv til
arbejdet med forståelse af overenskomsterne.

Rådgivning om personaleforhold
Boligorganisationerne kan på arbejdsgiverområdet
søge rådgivning om en meget bred pallette af
emner fra arbejdsmiljø, samarbejde i virksomheds
nævnet/SU og konkrete ansættelsesretlige forhold.
Rådgivningen kan foregå telefonisk, ved møder i
boligorganisationen og hos Dansk Erhverv eller
via notater, som Dansk Erhverv udarbejder. Dansk

Erhverv har udviklet en række skabeloner om personaleforhold, herunder ansættelseskontrakter,
fratrædelsesaftaler, advarsel- og bortvisningsskrivelser med mere. De kan hentes gratis af medlemmerne på www.danskerhverv.dk Dansk Erhvervs
hotline kan kontaktes vedrørende ansættelsesretlige spørgsmål på hotline@danskerhverv.dk eller
33746400.
Herunder kan man mere præcist se, hvilke emner
Dansk Erhverv rådgiver om.
Ansættelse og rekruttering
Hos Dansk Erhverv kan man få overblik over
processen og reglerne, når man ansætter nye
medarbejdere. Dansk Erhverv rådgiver om rekrutteringsprocessen, jobannoncen, lovlige kriterier
for afslag, ansættelseskontrakter, klausuler, deltid
og tidsbegrænset ansættelse, loyalitetspligt, internationale ansættelsesforhold og meget mere.
Arbejdsmiljø
I Dansk Erhverv får man information om de væsentligste temaer inden for arbejdsmiljø, herunder om
APV, arbejdsmiljøorganisation, tunge løft, hviletid,
arbejdsskader, mobning, stress med videre.
Arbejdstid
Bliv klogere på reglerne om arbejdstid. Hvad skal
der stå i kontrakten? Hvor lang må arbejdstiden
være? Hvad med deltid, forskudt tid? Kontakt
Dansk Erhverv og få mere viden om reglerne, der
gælder for medarbejdere, både ifølge loven og
overenskomst.
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Barsel og graviditet
Dansk Erhverv giver overblik over reglerne om
barsel, herunder medarbejderens pligter under
graviditet og barsel, medarbejderens ret til fravær
og løn samt om dine rettigheder til refusion.

HR og ledelse
Inspiration til medarbejderudviklingssamtalen
(MUS) og ledelsesudvikling, samt værktøjer til at
håndtere bl.a. forandringer, konflikter, stress og
vanskelige samtaler.

Efteruddannelse
Skal man sende din medarbejder på efteruddannelse, får man ved Dansk Erhverv et samlet overblik
over hvordan. Man kan få mere viden om mulig
hederne for at få løntabsgodtgørelse, befordringstilskud og tilskud fra kompetencefonde.

Lokalaftaler
Der findes mange lokalaftaler i boligorganisationerne, og parterne kan have ønsker om at genforhandle og i nogle tilfælde måske helt opsige en
aftale.

Elever
Dansk Erhverv kan også levere information og
hjælp om alt fra godkendelse som praktikvirksomhed, uddannelsesaftalen, løn og andre ansættelsesvilkår for elever.
Ferie
Få et overblik over medarbejdernes ferierettigheder
og en række værktøjer, der kan hjælpe dig i den
daglige ferieadministration.
Fravær og orlov
Hør nærmere hos Dansk Erhverv om fravær og
orlov, som din medarbejder kan have ret til, f.eks.
barns første sygedag, børneomsorgsdage, pasning
af handicappede eller døende, seniorfridage og
individuelle orlovsaftaler.

Dansk Erhverv kan yde bistand til den enkelte
boligorganisation ved forhandling af lokalaftaler,
herunder også i situationer, hvor der måtte opstå
et fagretsligt efterspil
Løn
Dansk Erhvervs guides om løn hjælper dig med
lønforhandling. Den omhandler bl.a., hvordan din
virksomhed aftaler løn med udgangspunkt i individuel aftale eller overenskomst.
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Foto: Jens Bach

Opsigelse
Hvis man som arbejdsgiver skal opsige eller
bortvise en medarbejder, er der en lang række
forhold, man skal forholde dig til forud for opsigelsen. Kontakt Dansk Erhverv for at få overblik over
reglerne.
Persondata (medarbejdere)
Den 25. maj 2018 trådte nye regler om persondata
i kraft. Reglerne har betydning for alle virksomheder, der har medarbejdere ansat, og angår både
rekruttering, ansættelse og tiden efter medarbejderen er fratrådt. Hos Dansk Erhverv finder man
relevant information og eksempler på dokumenter,
der kan hjælpe dig til at overholde de nye regler.
Refusion af sygedagpenge
Når man som arbejdsgiver betaler løn under
sygdom, har man ret til refusion af sygedagpenge,
når en række betingelser er opfyldt. Et grundigt
kendskab til reglerne om refusion kan ses på
bundlinjen.
Statistik om løn og personale
Løn- og personalestatistikker er nyttige værktøjer
til at vurdere, hvordan virksomheden placerer sig,
når det gælder løn, sygefravær, personaleomsætning, arbejdsulykker med videre.

Sygefravær
Når en medarbejder bliver syg, kan der dukke
en række spørgsmål op om f.eks. betaling under
sygdom, selve sygemeldingen, lægeerklæringer,
ferie, fastholdelse og opsigelse. Få et hurtigt
overblik hos Dansk Erhverv og en række værktøjer, som du kan bruge, når du skal håndtere
medarbejderes sygefravær.
Vikarjura
Forholdet mellem vikarbureau, vikar og brugervirksomhed (vikarbureauets kunde) medfører en
række særlige problemstillinger, særligt indenfor ansættelsesretten. Dansk Erhverv har samlet
notater og paradigmer, der er rettet mod vikarbranchen, samt information om en række generelle områder med særlig relevans for branchen.
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