
 

 

12-11-2013 

AlmenVejledning  
Helhedsplanlægning og 
myndighedssamarbejde 

 

Brug vejledningen! 

Sara Terp Uhre 



Program 
 

1. Vejledningen 
– Processen med at revidere den 
– Hvad handler den om? 

 
2. Hvad kan vejledningen bruges til? 

 
3. Hvem henvender vejledningen sig til? 

 
4. Hvordan realiseres helhedsplanlægning i praksis? 
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Processen med at revidere 

• Hvem har deltaget i revideringen af 
vejledningen? 

 

• Formålet med revideringen 

 

• Hvor langt er vi? 
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Vejledningen handler om… 

1. Hvordan man SØGER OM STØTTE ved LBF og 
samarbejder med myndighederne  

 

2. Hvordan man skaber OVERBLIK og på 
baggrund heraf UDVIKLING 
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”Helhedsplanen er rammen for 
boligorganisationens fornyelse og 
fremtidssikring af en afdeling – og den 
danner grundlag for 
boligorganisationens samarbejde med 
kommunen og LBF.” (Vejledningen s. 7) 
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Vejledningen kan bruges … 

• når man søger om støtte ved LBF  
• når man vil opnå OVERBLIK for 

strategisk at kunne PLANLÆGGE en 
UDVIKLING, som kan fremtidssikre 
afdelingen 

• som et fælles udgangspunkt for 
samarbejde om 
helhedsplanlægning 
 

 
 
 

AlmenVejledning  Helhedsplanlægning og 
myndighedssamarbejde  

12-11-2013 Sara Terp Uhre 



”En helhedsplan, der kun er udarbejdet 
for at opnå støtte fra LBF, har dog ikke 
opfyldt sit formål. 
Helhedsplanlægningens vigtigste 
formål er, at boligorganisationen 
opnår overblik over den enkelte 
afdelings situation, og på baggrund 
heraf kan planlægge strategisk og 
fremtidssikre afdelingen.”  (Vejledningen s. 7) 
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Overblik… 

• over situationen i alle afdelinger 

• gør at vi kan forudsige hvornår en 
større helhedsplan for en afdeling 
bliver relevant 

• kvalificerer dialogen og samarbejdet 
med kommunen – så man reelt kan 
planlægge strategisk og skabe udvikling 
sammen. 
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Er der overblik over situationen i 
de almene boligafdelinger i dag? 
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Vejledningen henvender sig til…  
 

• Almene boligorganisationer og 
kommuner 

 

• Projektledere og tværfaglige teams, som 
samarbejder om helhedsplanlægning 
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Helhedsplanlægning i praksis… 

• Sker ideelt på tværs af den traditionelle 
fagopdeling i boligorganisation og kommune 

• Sker ideelt i tværfaglige teams med viden 
inden for: 
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• Beboerdemokrati 
• Sociale forhold 
• Byggeteknik og drift 
• Arkitektur 
• Økonomi 

• Udlejning 
• Kommunikation 
• Organisatoriske forhold  
• Analyse og udvikling  
• mv. 
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Afklar gruppens kompetencer 

• Faglige kompetencer 

 

• Personlige kompetencer 

 

• Beslutningskompetence 
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Eksempel på en øvelse 
 
 

• Hvor er du fagligt stærkest i et tværfagligt team?  
 Fx  på det byggetekniske, på det sociale og 
 beboerdemokratiske eller noget tredje?  

 
• Hvad er dine øvrige kompetencer? Fx 

– god til at få ideer og tænke ud af boksen 
– god til at etablere samarbejder 
– god til at fokusere og tænke konkret 
– god til at skabe overblik 

 

•  Hvem mangler vi? 
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Hvordan arbejder I i dag med 
helhedsplanlægning?  
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Realisering af  
helhedsplanlægning kræver… 

• at viden systematiseres, og der skabes 
overblik  

• at viden (overblikket) er tilgængelig  

• at viden (overblikket) reelt anvendes 

• kultur for tværfagligt samarbejde både 
internt i boligorganisationen og med 
kommunen 
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