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Overvågning 

Bestyrelsen skal holde øje med udviklingen i omverdenen og vurdere 

konsekvenserne for organisationen 

‒ Udviklingen i kommunen 

‒ Boligmarked og flyttemønstre 

‒ Befolkningsudvikling  til-/fraflytning, aldersfordeling 

‒ Kommunalpolitik og erhvervsudvikling 

‒ Udviklingen i samfundet 

‒ Politiske tiltag 

‒ Økonomiske udsving 

‒ Teknologi 

‒ Sociale forhold 

‒ ……. 

Bestyrelsens redskaber 

‒ Holde sig orienteret – øjne og ører åbne 

‒ Ledelsesinformation fra direktionen 
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Udvikling 

Udvikling er bestyrelsens vigtigste opgave! 

‒ Vilkårene ændrer sig 

‒ Stadig mere komplekse udfordringer 

 

Bestyrelsen skal sikre, at organisationen udvikler sig i takt med muligheder 

og krav fra omverdenen 

‒ Sikre at boligerne kan lejes ud – også om 5 år 

‒ Justere i forhold til ændringer i efterspørgslen og i behovet 

 

Bestyrelsens instrument 

‒ Strategisk planlægning  Hvor vil vi hen? Hvordan kommer vi derhen?  

‒ Mission, vision, målsætninger og handlingsplaner 
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Organisering 

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisering af virksomheden 

‒ Sikre den bedste udnyttelse af ressourcerne 

‒ Sikre effektivitet og forsvarlig drift 

‒ Sikre den ønskede service og kvalitet 

‒ Sikre et velfungerende beboerdemokrati 

 

Bestyrelsens muligheder 

‒ Finde den bedst egnede administrationsform, størrelse og struktur 

‒ Vurdere insourcing / outsourcing af opgaver 

‒ Forretningsgange (sikre, at de er der) 

‒ Benytte fælles indkøb, samdrift o.lign. 

‒ Sikre bedre udnyttelse af maskiner, kompetencer mv. 

‒ Understøtte beboerdemokratiet 
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Beslutninger 

Bestyrelsen skal træffe beslutninger om sager, der er væsentlige eller 

principielle, og som har strategisk eller vidtrækkende betydning for 

organisationen 

 

To centrale parametre 

‒ Varighed: Beslutninger med virkning flere år frem i tiden 

‒ Vigtighed: Beslutninger med betydning for store dele af virksomheden og med væsentlig økonomisk 

betydning 

 

Direktionen træffer beslutninger vedr. den daglige drift 

 

Bestyrelsens redskaber 

‒ Beslutningsoplæg – fremstilling af sagen, mulige konsekvenser, indstilling/anbefaling 

‒ Risikovurderinger 
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Kontrol 

Bestyrelsen skal følge op på beslutninger og særlige fokusområder 

Bestyrelsen skal følge udviklingen i organisationen 

‒ Fx økonomi, udlejning, tilfredshed  

 

Ikke mistænkeliggørelse og mistillid men interesse og engagement fra en 

ansvarlig bestyrelsen  

 

Bestyrelsens instrumenter 

‒ Fast rapportering med udvalgte nøgletal. Diskutér i bestyrelsen hvilke informationer I har brug for! 

‒ Revisionen 

‒ Analyser, målinger og undersøgelser 
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Interaktion – samarbejdspartnere, interessenter 
mv. 

Bestyrelsen fastlægger rammerne for organisationens strategiske relationer 

‒ Hvem er vores vigtigste samarbejdspartnere og interessenter? 

‒ Hvordan skal vi spille sammen med dem? 

 

Bestyrelsens instrumenter (et par eksempler) 

‒ Kommunikationspolitik og pressestrategi 

‒ Politik for alment samfundsansvar (ASA) 

‒ Strategi for lokal politisk interessevaretagelse og kommunalt samarbejde 

‒ Retningslinjer for samarbejdet med leverandører 

‒ ………  
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