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KOMMUNALT SAMARBEJDE



Fokus på styringsdialog og forretningen
Dagens program



Speed-dating
Tal med en netværkskollega om …
‒ Tal sammen to og to (1´er taler med 2´er)
‒ 10 min. pr. runde

1. Hvordan fungerer det kommunale samarbejde i din boligorganisation? 
- Uddyb fx hvad der fungerer godt og hvad der fungerer dårligt!

2. Opsummer det I netop har talt om i centrale nøgleord



STYRINGSDIALOG
OG FORRETNINGEN

4

Netværksmøde Vest
Oplæg v/ Dorte Hjerrild, BL 
8. november 2018, BL Århus



Styringsdialogen - baggrund

Styringsreform i 2010 for den almene boligsektor
Formål: 
‒ At sikre en mere effektiv og fremadrettet opgaveløsning
‒ Forbedre det lokale samarbejde om at finde løsninger på lokale udfordringer

Hovedelementer
‒ Omlægning til mål- og aftalestyring
‒ Mere samarbejde og dialog
‒ Årlig styringsdialog
‒ Styrke og videreudvikle egenkontrollen
‒ Dokumentation af boligorganisationens virksomhed og resultater



Boligorganisationen og kommunes samarbejde

Styringsdialog

• Deltagere:
‒ Den enkelte boligorganisation og 

kommunen
‒ Embedsværket

• Formelt:
‒ Årligt møde
‒ Obligatorisk fra 2010

• Indhold:
‒ Specifikke problemstillinger
‒ Styrke indsatsen i boligområderne
‒ Samarbejde og koordination

Fællesdialog

• Deltagere:
‒ Alle boligorganisationer i kommunen 

og kommunen
‒ Bestyrelsesmedlemmer, politikere og 

embedsfolk

• Formelt:
‒ Valgfrit – men god ide

• Indhold:
‒ Fælles problemstillinger
‒ Samarbejde om overordnede 

politikker og aftaler
‒ Udveksle erfaringer



Årets tilsynstema

Fælles årligt tilsynstema i styringsdialogen
Temaet for 2017/18 er ”røde afdelinger”
‒ Afdelingernes effektivitetstal

Pjece fra Effektiviseringsenheden
‒ Oplæg til dialogen for både kommunen og 

boligorganisationen
‒ Forklaring på effektivitetstallene
‒ Inspiration til yderligere effektivisering





Jeres erfaringer med temaet

Hvordan har tilsynstemaet fungeret hos jer?

Hvad har det betydet for samarbejdet og dialogen med kommunerne, at der 
har været et defineret tema og oplæg til dialogen?



Sparringsrunde



Tak for i dag

Hvordan var dagen?
2019 møder
1. netværksmøde: 5. marts, kl. 9-12.
Driftens Dag: 18, 19 eller 20. juni, kl. 10-16.
3. netværksmøde: 7. oktober, kl. 9-12.
4. netværksmøde: 28. november, kl. 9-12. 
Ønsker til netværket næste år? 
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