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Høringssvar vedrørende digitale afdelingsmøder  
 
Digitalt beboerdemokrati 
Ministeriet har i brev af 17. april 2015 sendt udkast til ændring af normalvedtægten vedr. bl.a. 
digitale afdelingsmøder i høring.   
 
Som opfølgning på en række forsøg med digitale afdelingsmøder, der har været gennemført fra 
2012-2014, foreslås det, at afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at digitale værktøjer inddrages i 
afdelingsmøderne. Det kan herunder besluttes, at forslag fremsættes og debatteres digitalt, at 
opstilling sker digitalt og at afstemning kan foretages digitalt op til 7 dage efter afdelingsmødet. 
 
Vi har oplevet meget positive erfaringer fra de gennemførte forsøg – flere har fået lyst til at del-
tage i debatterne, stille op til valg og komme til møderne. Digitale afdelingsmøder kan give et 
mere aktivt demokrati og bedre muligheder for rekruttering.  
 
Vi er derfor meget glade for, at ministeriet så hurtigt reagerer med en opfølgning og et forslag, 
der kan udbrede de gode erfaringer til hele landet.  
 
Når muligheden for digitale afdelingsmøder bliver generel, er det afgørende for successen, at 
alle parter – beboere, afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse og administration - er godt 
klædt på til at arbejde med de nye processer. Og at der er bred opbakning til at gennemføre 
afdelingsmøder på en ny måde.  
 
Efter forslaget tillægges afdelingsbestyrelsen en ny beslutningskompetence, men i realiteten vil 
alle besluttende organer i organisationen være involveret i processen:  

 
1. Afdelingsmødet skal træffe beslutning om udgifter til digitale systemer og administrati-

onsydelser i budgettet. Afdelingsmødet vælger desuden afdelingsbestyrelsen – ligesom 
afdelingsmødet kan vælte afdelingsbestyrelsen, hvis mødet er uenig i bestyrelsens be-
slutning vedr. digitale afdelingsmøder, og 

 
2. Organisationsbestyrelse og administration skal træffe beslutning om indkøb af system og 

udvikling af administrationsydelser. Desuden er bestyrelsen overordnet ansvarlig for be-
slutninger, der har betydning for boligorganisationens effektivitet og økonomi, herunder 
valg af it-system. 
 

Afdelingsbestyrelsens kompetence vil derfor under alle omstændigheder være begrænset – og 
reelt afhængig af afdelingsmødets opbakning.  
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Indførelse af digitalt beboerdemokrati er en spændende ny mulighed, men også en stor beslut-
ning.  
 
For at sikre, at beslutninger om at bruge – eller ikke at bruge - digitale afdelingsmøder er ud-
tryk for et bredt beboerønske, er det BLs opfattelse, at beslutningskompetencen bør tillægges 
afdelingsmødet. Det er bedst i tråd med den gældende kompetencefordeling mellem afdelings-
møde og –bestyrelse.  
 
Det skal naturligvis sikres, at afdelingsbestyrelsen føler sig klædt på til at løse opgaven. I for-
bindelse med afdelingsmødets behandling af forslag om digitale møder bør der derfor tages stil-
ling til, hvordan de nye opgaver praktisk gennemføres, og i hvilket omfang der er behov for bi-
stand fra administrationen. Afdelingsmødet kan beslutte at nedsætte en ad hoc gruppe, der ar-
bejder med indførelsen af de nye metoder.  
 
Hvad angår afstemning på hhv. det fysiske afdelingsmøde og digitalt er det væsentligt, at afde-
lingsmødet kan bestemme, om afstemning skal foregå alene på det fysiske møde, alene digitalt 
eller på begge måder. Det står ikke helt klart for os, om den foreslåede formulering af § 15 a 
sammenholdt med de gældende bestemmelser i normalvedtægtens kap. 4 sikrer denne valgmu-
lighed.   
 
Vi drøfter gerne udviklingen af det digitale beboerdemokrati med ministeriet.  
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Bent Madsen  
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