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De næste to timer 

Formål
• Hvordan bliver du, jeg og vi bedre interessevaretagere 

for Danmarks almene boliger? 

Program
• Den lokale interessevaretagelse

• Styringsdialog-værktøjet

• Drøftelser og tilbagemeldinger i plenum

Spørgsmål til salen



Lidt om interessevaretagelse  

BLs, 2. kreds og politisk udvalg arbejder for 

• At opnå og fremme et tæt samarbejde mellem 

boligorganisationer og kommune 

• At benytte de tilgængelige platforme der allerede er

• Opbygge vidensdeling og netværk for kredsens 

medlemmer 

• Mål: At vi arbejder med udfordringer før de bliver til 

konkrete problemer

• Problemer er det, du får øje på, når du fjerner blikket fra 

dine mål….?



BLs kredses metode til lokal interessevaretagelse  

MÅL
Boligorganisationer bliver opfattet / er attraktive 

samarbejdspartner 

Boligorganisationer giver retning til problemløsningen og 

mobiliserer opbakning til gennemførelsen af nye løsninger

Administratorer og organisationsbestyrelser styrker vores 

relationer og netværk til politikerne og alliancepartnere



Hvad kræver det af dig/jer? 

En lokal interessevaretager er

I dialog 

Troværdig 

Drevet af nysgerrighed

Tålmodighed 

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.”



Interessevaretagernes metoder i anvendelse

1. Sæt alliancen – gå & stå sammen

Afstem med aktuel og national dagsorden

1. Formulér fælles budskab(er)

2. Underbyg med fakta 

BL pjece + indsamlet lokalt

3. Find og udvælg relevante alliancepartnere

At have noget på hjertet 

At være synlig og tilgængelig 

Dialog  – relevant for begge parter  



Det vil sige …. 



Det vil også sige …. 



Og det vil også sige … 

mød op med et forslag ikke en færdig løsning



Og husk … 



Byggeri og driftBeboerdemokrati

Boligsocialt

Bærerdygtighed

Socialt

Miljø 

mæssigt

økonomisk



Sammen står vi stærkest



Kort sagt ….
• At opnå og fremme et tæt 

samarbejde mellem 

boligorganisationer og 

kommune 

• At benytte de tilgængelige 

platforme

• Mål: At vi arbejder med 

udfordringer før de bliver til 

konkrete problemer 

• Opbygge vidensdeling og 

netværk for kredsens 

medlemmer 



BLs kreds 2 – Styringsdialogmødet 

Lovkrav om årligt styringsdialogmøde

• Organisationsbestyrelsen – har det overordnede ansvar

• Styringsrapport for boligorganisation 

• Målsætninger og konkrete aftaler

• Afdelingsbestyrelsen/beboerne – har fingeren på pulsen

• Oplysningsskema for afdeling

• Årshjul for styringsdialogen?

• Gode eksempler til vores pixibog



Spørgsmål til 
boligorganisationen

1. Har boligorganisationen forslag til fremtidigt samarbejde, 

koordination eller drøftelse med kommunen? Hvis ja, 

hvilke?

2. Har boligorganisationen strategiske overvejelser om 

egne muligheder, udfordringer eller risici? Hvis ja, hvilke?

3. Har boligorganisationen inden for det forløbne år haft 

særlige indsatser vedrørende omkostninger, kvalitet og 

bæredygtighed ved renovering og nybyggeri? Hvis ja, 

hvilke?

4. Har boligorganisationen inden for det forløbne år haft 

særlige indsatser vedrørende effektivisering af 

administration og drift? Hvis ja, hvilke?

5. Har boligorganisationen inden for det forløbne år haft 

særlige indsatser vedrørende ledelse og 

beboerdemokrati? Hvis ja, hvilke?



Styringsdialog

Spørgsmål 1 - drøftelser ved bordene 

Hvordan foregår jeres forberedelserne til det årlige styringsdialogmøde 

i din/jeres boligorganisation?

Svar
Udvælg et eksempel blandt deltagerne ved bordet. Beskriv det kort. 

Mere viden om eksemplet; kontakt 

Navn _______________________

Mail & tlf. ____________________ Brug for mere plads til at skrive på? 

Vend og fortsæt på bagsiden 



Styringsdialog

Spørgsmål 2 - drøftelser ved bordene 

Har I konkrete eksempler på, at jeres boligorganisation har stillet forslag 

til fremtidigt samarbejde eller drøftelser med kommunen? 

Har I ideer, som I vil fremsætte til næste omgang Styringsdialog? 

Svar
Udvælg og beskriv nogle eksempler. Tilføj en liste med ideer til temaer I vil tage med næste gang. 

Mere viden om eksemplet; kontakt 

Navn _______________________

Mail & tlf. ____________________ Brug for mere plads til at skrive på? 

Vend og fortsæt på bagsiden 



Styringsdialog

Spørgsmål 3 - drøftelser ved bordene 

Bruger I jeres indflydelse som boligorganisation til at påvirke 

dagsordenen til det fælles dialogmøde, og gør I det i samarbejde med 

de andre boligorganisationer? 

Svar
Kom gerne med et par eksempler på, hvordan I har gjort det, hvilke temaer I er blevet enige om at stå 

sammen om.

Mere viden om eksemplet; kontakt 

Navn _______________________

Mail & tlf. ____________________ Brug for mere plads til at skrive på? 

Vend og fortsæt på bagsiden 



INTERESSERET I AT VIDE MERE?

https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/10%20Bolig/Publikation

er/vejl-styring-af-den-almene-boligsektor.pdf

https://lbf.dk/media/1554718/tbb-pjece-om-effektivitetstal-saadan-bruger-

du-tilsynstema-og-effektivitetstal.pdf

http://www.e-pages.dk/bl/144/

https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/10 Bolig/Publikationer/vejl-styring-af-den-almene-boligsektor.pdf
https://lbf.dk/media/1554718/tbb-pjece-om-effektivitetstal-saadan-bruger-du-tilsynstema-og-effektivitetstal.pdf
http://www.e-pages.dk/bl/144/


Samling i plenum 
kl. 12 til boligpolitisk 
oplæg ved BLs formand
Palle Adamsen


