
BESTYRELSESNET

NETVÆRKSMØDE #3

Dorte Hjerrild og Nana Juul, BL
26. nov. 2018, BL Århus, 28. nov. BL København



Dagens program

Kl. 16.30: Velkommen inkl. ”speed-talking”

Kl. 16.45: Styringsdialog og forretningen

oplæg v. Dorte Hjerrild, BL – og efterfølgende debat og erfaringsudveksling

Kl. 18:00: Let anretning – netværk

Kl. 18.30: Sparringssamtaler m. feedback 

Kl. 19.30: Tak for i dag 



Speed-talking

Hvor mange styringsdialog samtaler har du deltaget i?

Stil jer op på række efter antal

Hvordan bidrager du som formand til samarbejdet med kommunen? 

Hvad er der af muligheder og udfordringer i dialogmøderne med kommunen? 



Kommer du med i 2019?

Netværksmøder – fremover til kl. 20.00

Kommunikationskursus 11-12. januar 

(se evt. info i mappen)

Vi sender mail ud til alle nuværende 

medlemmer af netværkene

Er du interesseret så skriv til Karin, kda@bl.dk

Øst Vest

Marts

tirsdag 26. marts

(16.30-20:00)

torsdag 28. marts

(16.30-20:00)

Juni torsdag 20. juni kl. 16-20.30

Oktober

mandag. 7. okt.

(16.30-20:00)

torsdag 10. okt.

(16.30-20:00)

November

tors. 28. nov.

(16.30-20:00)

Ons. 27. nov.

(16.30-20:00)



Styringsdialog 
og forretningen
v. Dorte



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



Styringsrapporten

LINK: https://lbf.dk/media/1538007/styringsrapportskabelon.pdf

Et redskab for dialogen mellem kommune og 

boligorganisation

Dokumentation til brug for styringsdialogen

Består af:

‒ Styringsrapport

‒ Afdelingsskemaer

‒ Regnskabsmateriale

‒ Evt. resultater af relevante analyser

Ny version pr. 15/9 2017

‒ Forenklinger

‒ Flere automatisk overførte data

‒ Nye data om effektivitet indarbejdet

https://lbf.dk/media/1538007/styringsrapportskabelon.pdf


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

Hvad har det betydet for samarbejdet og dialogen med 

kommunerne, at der har været et defineret tema og 

oplæg til dialogen?





Hvilke temaer/emner giver det mening at 
diskutere på tværs?



Erfaringer med dialogmøderne
Hvad er der af muligheder og udfordringer i planlægningen og afholdelsen af 

dialogmøderne? 

Hvordan kan de blive endnu mere værdiskabende?





Buffet



Bordet rundt
Noget man er særlig optaget af og gerne 
vil have input til?



Afslutning

Hvad er dit udbytte af mødet i 

dag?

Kommer du med i 2019?

‒ Kommunikationskursus 11-12. januar

‒ Netværksmøder – fremover til kl. 20.00

Øst Vest

Marts

tirsdag 26. marts

(16.30-20:00)

torsdag 28. marts

(16.30-20:00)

Juni torsdag 20. juni kl. 16-20.30

Oktober

mandag. 7. okt.

(16.30-20:00)

torsdag 10. okt.

(16.30-20:00)

November

tors. 28. nov.

(16.30-20:00)

Ons. 27. nov.

(16.30-20:00)



Tak for i år! 


