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INSPIRATION

GIV DIN VIDEN VIDERE TIL BESTYRELSESMEDLEMMERNE

Når bestyrelsesmedlemmerne skal vælge emner til dagsordenen, træffe beslutninger og indgå i drøftelser har 

de behov for et videns fundament. Bestyrelsesbetjeneren skal sikre, at der er en god ramme for dette.

Som leder af en helhedsplan er du den, der ved mest om de daglige udfordringer og succeser i 

helhedsplansarbejdet. Det er vigtigt, at du giver din viden og dine refleksioner videre til medlemmerne af 

bestyrelsen, så de har de bedste forudsætninger for at træffe strategiske beslutninger til gavn for de udsatte 

boligområder. 

Det betyder konkret, at bestyrelsesbetjeneren skal fodre medlemmerne af bestyrelsen med konkret viden 

om de aktuelle forhold i de udsatte boligområder, herunder fremdrift i helhedsplanen. Derudover skal 

bestyrelsesbetjeneren evt. pege på relevante strategier/handleplaner i kommune og boligorganisation, der har 

betydning for - eller kan tænkes ind i det strategiske arbejde med de udsatte boligområder. 

HUSK AT KLÆD DIG SELV PÅ

For at kunne klæde bestyrelsesmedlemmerne på, er det en god idé at vide lidt om, hvad der rør sig i din 

kommune og i din boligorganisation, og f.eks. have kendskab til relevante strategier, politikker og handleplaner 

i kommune og boligorganisation. Det er også en god idé at orientere sig om beslutninger i kommunal- og 

organisationsbestyrelse samt politiske udvalg. 

Med den viden kan du bedre tale ind i bestyrelsesmedlemmernes kultur, fag og rammebetingelser, og 

dermed være troværdig, nemmere blive forstået og accepteret. Du vil også, med viden om din kommune og 

boligorganisation, have en bedre forudsætning for at vide, hvilke udfordringer og tiltag i helhedsplanen, der er 

særligt relevante ift. bestyrelsesmedlemmernes strategiske dagsorden.

KLÆD JER PÅ TIL ET GODT SAMARBEJDE

Som bestyrelsesbetjener skal du klæde dig selv og bestyrelsesmedlemmerne på til et godt samarbejde. Det 

er en god idé at lave en gensidig forventningsafstemning med formanden og bestyrelsesmedlemmerne, om 

hvordan I samarbejder. Lad dig evt. inspirere af dokumenterne ”Arbejdsgang før og efter et bestyrelsesmøde” 

og "Forretningsordenen". 

Aftalerne kan f.eks. handle om hvordan jeres korrespondance skal være mellem møderne og forud for 

udsendelse af dagsordenen. Det kan også være aftaler om formøder forud for bestyrelsesmøderne eller 

De overordnede strategiske beslutninger om helhedsplanen fremdrift tages i bestyrelsen. Medlemmerne af 

bestyrelsen er direktører og ledere, og de er givetvis meget forskellige og har forskelligt behov for servicering. 

Nogle har måske kun de udsatte boligområder som en mindre del af deres store opgave- og ansvarsportefølje. 

Fælles for dem er, at de skal ”klædes på” til bestyrelsesarbejdet.

KLÆD PÅ



-  2  -

hvordan medlemmerne af bestyrelsen får løbende viden om helhedsplansarbejdet. 

Disse aftaler kan indføres i en arbejdsgangproces eller i en forretningsorden, se evt. dokumentet 

”Forretningsorden”. 

FOR MERE INSPIRATION: 

 

www.lederweb.dk 

www.denofftentlige.dk

http://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/115615/kan-du-lede-opad-her-er-fem-trin
http://www.denoffentlige.dk/toer-du-lede-opad
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