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Denne publikation udgør 2. kapitel af i alt 7 kapit-
ler i afrapporteringen på projektet ”En innovativ 
vej til effektiv drift”.
 
Dette kapitel samler erfaring og læring om ledelse 
af driften i et boligområde, så man får mest muligt 
ud af de tilgængelige ressourcer og af beboernes 
huslejekroner.

Det handler om, hvorfor det er nødvendigt at have 
fokus på ledelse, både i forhold til personalele-
delse, planlægning og strategisk ledelse.

Øvrige kapitler samt alle værktøjer kan downloa-
des fra www.almennet.dk.

Tak til følgende Boligorganisationer, herunder 
driftschefer, ejendomsfunktionærer og bestyrel-
sesmedlemmer, for deltagelse i projektets forsøg:

•	 Boligforeningen 3B, afdelingerne i Urbanplanen

•	 Himmerland Boligforening, afdelingerne i Kanal-
kvarteret

•	 Boligselskabet Strandparken

•	 Nakskov Almene Boligselskab

•	 Boligselskabet Nordkysten

•	 Midtjysk Boligselskab

Indledning

Boligselskabet Nordkysten, afd. 81, Hovparken. Foto leveret af Boligkontoret Danmark.
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Konklusioner 
 og anbefalinger

På baggrund af disse oplysninger og et generelt 
kendskab til, hvordan boligadministrationerne er 
organiseret, bliver følgende titler benyttet:

Driftschef/inspektør
Driftschefen/inspektøren er en medarbejder, der 
har ansvar for et større antal ejendomsfunktionæ-
rer (14 i gennemsnit i undersøgelsen). Driftsche-
fen/inspektøren har i gennemsnit ansvaret for 
1.500 boliger. Driftschefen/inspektøren er som 
hovedregel fysisk placeret centralt og ikke i bo-
ligafdelingen. Lønnen konteres på konto 112. 
Ejendomsleder og områdeleder er mindre brugte 
betegnelser for denne gruppe medarbejdere.

Ejendomsmester
Ejendomsmesteren er en medarbejder, der 
har ansvar for 5 medarbejdere (gennemsnit fra 
undersøgelsen) og 400 boliger i gennemsnit. 
Ejendomsmesteren er fysisk placeret i en bo-
ligafdeling og hans løn konteres på konto 114. 
Driftsleder, ejendomsinspektør og ledende ejen-
domsfunktionær er mindre brugte betegnelser for 
denne gruppe medarbejdere.

Ejendomsfunktionær
Ejendomsfunktionæren er den menige medarbej-
der i driften.   

Topledelse
Betegnelsen ”topledelse” bruges om den øverste 
administrative chef i boligorganisationen. 

Baggrund 
og anvendt terminologi på titler 

I forbindelse med projektet ”En innovativ vej til ef-
fektiv drift” er der gennemført ca. 60 interviews 
med ejendomsfunktionærer, driftschefer/inspek-
tører og beboerdemokrater. Disse interviews vi-
ste, at en væsentlig del af løsningen, hvis man 
ønsker en bedre drift i boligafdelinger, handler 
om at styrke ledelsen.

Det blev derfor besluttet at gennemføre en lands-
dækkende spørgeskemaundersøgelse med de 
medarbejdere, der har ledelse af ejendomsfunk-
tionærerne (undersøgelsens resultater kan down-
loades på AlmenNet hjemmeside).

Resultaterne af denne spørgeskemaundersø-
gelse danner sammen med de mange kvalitative 
interviews med ejendomsfunktionærer, driftsche-
fer/inspektører og beboerdemokrater baggrund 
for de konklusioner og anbefalinger, der beskri-
ves i dette kapitel.

Der er som bekendt ikke en fælles entydig stil-
lingsbetegnelse i de almene boligorganisationer. 
Spørgeskemaundersøgelsen rettede sig mod de 
medarbejdere, der havde ansvar for personalele-
delsen af ejendomsfunktionærerne. Mere præcist 
de medarbejdere, der gennemfører MUS sam-
tale med ejendomsfunktionærerne. Deltagerne i 
undersøgelsen blev bedt om deres titel, og hvor 
mange medarbejdere og boliger de havde an-
svar for.
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Driftschefens/inspektørens roller

I	de	fleste	almene	boligorganisationer	har	drifts-
chefen/ inspektøren ansvaret for at tilrettelægge 
driften, og det er også driftschefen/ inspektøren, 
der har ansvar for at lægge afdelingsbudgettet 
og sørge for, at det bliver overholdt.

Det er en kompleks opgave, der indeholder rig-
tig mange opgavetyper og forudsætter meget for-
skellige kompetencer. Driftschefen skal være god 
til økonomi og have lyst og evne til opfølgning og 
kontrol af regninger og budgetter. Han skal have 
forstand på bygningsvedligeholdelse og kunne 
styre mindre istandsættelsesopgaver med ekster-
ne entreprenører. Han skal være en god persona-
leleder, der kan motivere og sætte mål for medar-
bejderne. Han skal planlægge driften overordnet 
og på tværs af boligafdelinger og udvikle driftsme-
toderne i overensstemmelse med omverdenens 
krav, og han skal frem for alt være en god kom-
munikator, der kan håndtere de forskellige og skif-
tende krav fra beboerdemokrater og topledelsen.

Driftschefen/inspektøren skal have følgende kom-
petencer:

•	 Økonomi og controller
•	 Bygningsvedligeholdelse
•	 Personaleledelse
•	 Strategisk ledelse (planlægning, udvikling, 

sparring)
•	 Kommunikative evner i forhold til en politisk 

ledet organisation

Det er en bred pallette af kompetencer og kun få 
driftschefer og inspektører har alle disse kompe-
tencer. Det kræver et stort talent og drive og en 
umådelig tro på sig selv. 

Anbefalinger

Skal driften af boligområderne gøres bedre og 
billigere, er det væsentligt at sætte fokus på le-
delse.

I dette kapitel vil følgende anbefalinger blive ud-
dybet:

•	 Ledelse skal sættes i fokus i organisationen

•	 Ledelseskapaciteten skal øges gennem ud-
dannelse og netværk

•	 Personaleledelse skal prioriteres ved at sætte 
mål og give motivation til ejendomsfunktionæ-
rerne

•	 Strategier, målsætning og visioner skal ejes af 
driftschefen/inspektøren

•	 Ledelse skal skabe forandring og udvikling 
og processen stopper aldrig

•	 Topledelse skal tage ansvar og bakke op om 
forandring 
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Konklusioner 
og anbefailinger

Det er alment menneskeligt, at bliver man stil-
let over for alle disse opgaver, så vælger man 
at løse de konkrete og velstrukturerede opgaver 
først og lægger de ustrukturerede og komplice-
rede til side. Desværre er det de komplicerede 
og ustrukturerede opgaver, der skal tages fat på, 
hvis driften skal gøres bedre og billigere.  

I	en	større	organisation,	hvor	der	er	flere	driftsche-
fer/inspektører i administrationen, skal der derfor 
arbejdes henimod en opdeling af den nuværende 
opgave portefølje for driftscheferne/inspektørerne.

Opgaver med økonomi og kontrol af udgifter kan 
bedre varetages af økonomimedarbejderen, der 
har den nødvendige erfaring og kompetence for 
tal og kontrol.

Bygningsvedligeholdelse skal varetages af med-
arbejdere, der har en uddannelse inden for faget.

Driftschefen/inspektøren skal være den leder, 
der koordinerer og sparrer med økonomimedar-
bejderen, den byggetekniske medarbejder og 
ejen-domsmesteren. Og han skal planlægge og 
udvikle driften, så den hele tiden optimeres i for-
hold til kvalitet og pris. 

Og han skal håndtere og vedligeholde de helt 
nødvendige personlige relationer, der eksisterer 
mellem beboerdemokraterne og administratio-
nen, så beboerdemokratiet bliver en medspiller 
og organisationen får gavn af den store viden og 
det store engagement, som kendetegner mange 
beboerdemokrater.  

For at fokusere driftschefen/inspektøren endnu 
mere på opgaven med ledelse af driften kan 
man lade ejendomsmesteren udøve den direkte 

ledelse af ejendomsfunktionærerne. Vi ved fra 
interviews og spørgeskemaundersøgelsen, at 
driftschefer/inspektører kun bruger få ressourcer 
på direkte ledelse af ejendomsfunktionærerne, så 
det vil være en styrkelse, hvis ejendomsmesteren 
fik	dette	personaleansvar.

I projektet har vi i et par tilfælde givet ejendoms-
mesteren dette ansvar, men det er dog ikke lyk-
kedes fuldt ud for ejendomsmesteren at løfte op-
gaven. Hvis ejendomsmesteren skal kunne løfte 
en større ledelsesopgave, skal der tilføres mere 
uddannelse, og der skal etableres et langt stær-
kere netværk til sparring og erfaringsudveksling 
for disse medarbejdere.

Ejendomsfunktionæren 
og den daglige ledelse

De interviews vi gennemførte med ejendomsfunk-
tionærerne tog udgangspunkt i deres arbejde, og 
i hvordan de udfører det. Der er store forskelle 
i den måde ejendomsfunktionærerne løser deres 
opgaver på. 

På trods af disse forskelle, så viser de to neden-
stående eksempler nogle væsentlige og generelle 
problemstillinger. Eksemplerne er konkrete, men 
det er vigtigt at understrege, at vi naturligvis ikke 
postulerer, at man ud fra to eksempler kan genera-
lisere i forhold til måden, der arbejdes på i driften.

En ejendomsfunktionær fortalte, at han fredag for-
middag	bruger	flere	timer	i	fælleshuset	på	at	tælle	
bestik, glas og tallerkner, ”så kan der dækkes et 
bord til 60, hvor det hele er ens. Det sætter de 
kvindelige beboere, der har lejet selskabslokalet 
til et sølvbryllup, stor pris på, og så undgår jeg 
klager”.
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En anden ejendomsfunktionær fortalte, at han 
hver dag starter med at køre en omgang rundt i 
afdelingen med sin trillebør. ”Det har jeg gjort mig 
til en vane, for så ved beboerne, at jeg er der. Det 
skaber tryghed, og så har jeg også taget højde 
for alle de bemærkninger om, at man aldrig ser 
mig til daglig”.

De to eksempler viser, at der ikke bruges nok 
kræfter på at styre driften i de almene boligafde-
linger. De to medarbejdere har hver især fundet 
deres egen løsning på, hvordan man kan bruge 
en del af sin arbejdsdag. 

Den ene medarbejder tager højde for en even-
tuel kritik fra beboerne, og han får også opfyldt 
sit behov for motivation ved, at beboeren roser 
ham. Den anden medarbejder har lagt en strategi 
for, hvordan han bedst overlever i dagligdagen, 
og han har produceret en god forklaring på, hvad 
formålet med denne rundering er: Han skaber 
tryghed for beboerne.  

Det store svigt består ikke i, at de to ejendoms-
funktionærer burde bruge deres tid mere fornuf-
tigt, men svigtet består først og fremmest i, at 
ejendomsfunktionærerne er overladt til sig selv. 

For begge ejendomsfunktionærer kan være gode 
loyale medarbejder, der gerne vil gøre et godt 
stykke arbejde, og lad os slå fast: Ingen medar-
bejdere ønsker at spilde tiden med unødvendigt 
arbejde, og ingen ønsker at udføre arbejde, som 
ikke giver værdi for beboerne. 

Manglende personaleledelse
Eksemplerne viser, at der i den grad mangler le-
delse. De to ejendomsfunktionærer mangler en 
leder, der kan påskønne deres arbejde og give 
dem motivation. De pågældende ejendomsfunk-
tionærer bliver netop ikke motiveret af deres le-
der, og de søger derfor motivation hos beboerne. 

I spørgeskemaundersøgelsen, spørger vi, hvor 
meget tid man bruger på ledelse af ejendoms-
funktionærerne. Resultatet viste, at driftschefer-
ne/inspektørerne selv ønsker at prioritere mere tid 
til ledelse, men i en presset hverdag vælger man 
at løse de konkrete administrative opgaver i ste-
det for at bruge tid på personaleledelse. Måske 
fordi, som det bliver fremhævet i nogle svar, at 
resultatet af personaleledelse ikke kan måles på 
samme direkte måde som løsningen af konkrete 
sager og opgaver. 

Det betyder, at driftschefen/inspektøren ikke får 
defineret	hvilke	opgaver,	der	skal	løses.	Han	får	
ikke givet den rette sparring, der viser ejendoms-
funktionæren, hvornår kan gør sit arbejde godt, 
og hvilke mål ejendomsfunktionæren skal arbej-
de henimod. Det er driftschefens/inspektørens 
ansvar at skærme for beboernes kritik, så med-
arbejderen ikke føler sig desavoueret og mister 
motivationen, fordi der kommer uforenelige eller 
for mange krav til, at opgaverne kan løses.

Motivation skal gives af driftschefen/inspektøren 
ved positiv feedback og kommunikation, og ikke 
som i de to eksempler ved, at ejendomsfunktio-
næren søger at tilfredsstille beboernes krav, så 
han får ros ad denne vej.
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I undersøgelsen karakteriserer over 70 % af 
driftscheferne/inspektørerne, at et af deres ledel-
sesprincipper er, at medarbejderne har ”frihed 
under ansvar”. Med et sådant bærende princip 
fravælger driftschefen/inspektøren netop ledelse.

Konklusioner 
og anbefailinger

Uden ledelse og koordinering kan selv den dygtigste ejendomsfunktionær miste overblikket. Arbejdsopgaverne er 
mange og driften af ejendomme og boligområder er kompleks. Illustration: Ida Ravnholdt Poulsen.
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Man køber tid og ikke løste opgaver

I det ene eksempel, siger ejendomsfunktionæren, 
at han med sin rundering tager højde for en kritik 
om, at man aldrig ser ham i afdelingen. 

Det viser en anden vigtig pointe. Det er helt gen-
nemgående, at afdelingsbestyrelserne og bebo-
erne først og fremmest går op i, om afdelingen nu 
også har deres ejendomsfunktionær i den tid de 
betaler for på konto 114. 

Det har vist sig, at meget få afdelingsbestyrelser 
og næsten ingen beboere har et overblik over, hvil-
ke opgaver deres ejendomsfunktionær løser. Det 
viser	 sig	 endda,	 at	 flere	 driftschefer/inspektører	
heller ikke har et klart indblik i, hvilke opgaver ejen-
domsfunktionæren løser i løbet af en arbejdsdag.

Det afgørende er, at man køber tid og ikke løste 
opgaver. Det er tiden, der kan måles, og der er 
ikke noget overblik over, om der bliver løst opga-
ver, som ikke er prioriteret af beboerne og afde-
lingsbestyrelsen, eller om opgaverne kunne være 
løst på en bedre måde og på kortere tid.

For at imødekomme de mange klager over, at 
man aldrig ser ejendomsfunktionæren i afde-
lingen, er man nogle enkelte steder begyndt at 
foretage tidsregistrering. Det er en tidsregistre-
ring, der skal dokumentere, at afdelingen får det 
antal ejendomsfunktionærtimer, som man betaler 
for. Men det er ikke en tidsregistrering, der har til 
formål at vise hvilke opgaver, der bliver udført af 
driften – kun i hvilken afdeling ejendomsfunktio-
nærer har lagt dagens arbejde. 

Det er nødvendigt med en klar angivelse af, hvilke 
opgaver der bliver løst, og hvor lang tid det tager 

at løse dem. Man har så dels en dokumentation 
over for beboerne og afdelingsbestyrelsen, og 
dels kan registreringen danne udgangspunkt for 
en rationel tildeling af ressourcer i driften.

Stærke personlige relationer

I begge eksempler fra indledningen lægger ejen-
domsfunktionæren vægt på kontakten til beboeren. 
Det er en vigtig forudsætning i afdelingernes drift. 

Det er relationerne mellem beboerne (og afde-
lingsbestyrelsen) og ejendomsfunktionæren, der 
er med til at skabe tryghed i boligområdet. Ofte 
er ejendomsfunktionæren det ”sociale kit”, der 
sikrer sammenhæng og trygheden i boligområ-
derne. Disse positive forhold ved de personlige 
relationer skal fastholdes.

Ulempen ved de mange og stærke personlige 
relationer er, at de samtidig begrænser mulig-
hederne for at gøre ting anderledes. Det er en 
kultur, der bygger på følelser og holdninger og 
langt mindre på rationelle overvejelser. Det er en 
kultur, der vanskeliggør forandringer og fremmer, 
at man beskytter hinanden gennem alliancer, når 
der kommer en leder og vil gøre tingene på en 
anden og mere hensigtsmæssig måde. Situatio-
nen bliver låst, og den sunde faglige ledelse, hvor 
man udnytter kompetence, samarbejde og stor-
drift, bliver sat over styr. 

De	fleste	afdelingsbestyrelser	er	bevidste	om,	at	
giver de slip på den personlige relation, så mister 
de	også	indflydelse.	

Dette er en meget væsentlig årsag til, at afde-
lingsbestyrelserne	 i	 flere	 af	 de	 organisationer,	
hvor vi har foreslået en mere hensigtsmæssig 
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organisering, har forkastet de foreslåede ændrin-
ger. Forklaringen på, at afdelingsbestyrelsen ikke 
ønskede en omlægning af driften, var alle steder, 
at man ønskede den tryghed, som den kendte 
ejendomsfunktionær gav afdelingen. 

Afdelingsbestyrelsen fokuserede på relationen 
på trods af, at der i de foreslåede nye modeller 
var indbygget tryghedsskabende elementer.

Der skal derfor arbejdes på løsninger, hvor de 
bedste sider af en organisering baseret på per-
sonlige relationer kombineres med en rationel 
måde at tilrettelægge driften på. Det kan og skal 
lade sig gøre, men det kræver, at man i alle led 
forstår, at god drift, som også betyder tryghed for 
de svage beboere, ikke er identisk med en per-
sonlig relation mellem ansatte og beboerdemo-
krater,	men	at	den	gode	drift	kommer,	når	kvalifi-
kationer og ledelse sættes i centrum.

Manglende planlægning

Når hver enkelt ejendomsfunktionær selv tilrette-
lægger sin arbejdsdag, fordi hans leder har gi-
vet ham ”frihed under ansvar”, så mangler der en 
overordnet planlægning af driften.

Spørgeskemaundersøgelsen bekræfter denne 
manglende prioritering af overordnet planlæg-
ning. Kun 20 % af Drifscheferne/inspektørerne 
mener, at overordnet planlægning er et væsent-
ligt ledelsesredskab.

Der eksisterer lister over hvilke opgaver, der skal 
løses i de forskellige boligafdelinger, men de 
er generelle og ikke tilpasset afdelingen, og de 
mangler i (næsten) alle tilfælde at blive udmøntet 
i konkrete uge-, måneds- og årsplaner.

En overordnet planlægning kan sikre en opti-
mal udnyttelse af ressourcerne, så man undgår 
de spidsbelastninger, der betyder ansættelse af 
midlertidig ekstra arbejdskraft. På samme måde 
lægger en del af driftsopgaverne op til, at man 
udnytter stordriftsfordele ved at arbejde sammen 
på tværs af afdelingerne og dermed bruger de 
store maskiner mere intensivt. Det gælder især 
opgaver som græsslåning, hækklipning, pasning 
af bede og renhold af de faste belægninger. 

De mindre ad hoc opgaver og de særlige og spe-
cielle opgaver, hvor der ikke er meget at hente 
ved stordrift, kan udføres af afdelingens faste 
ejendomsfunktionær. Hermed fastholdes både 
ejendomsfunktionærens ansvar og loyalitet for af-
delingen og det gensidige kendskab mellem ham 
og beboerne, som medvirker til at fastholde den 
vigtige tryghed i afdelingen.

En sådan rationel planlægning af driften forudsæt-
ter, at der er besluttet en serviceaftale for driften 
i afdelingen. Serviceaftalen skal beskrive hvilke 
opgaver, der skal løses og med hvilken kvalitet. 
Det gælder både beboerservicen i boligerne og 
pasningen af udearealerne. Serviceaftalen er det 
vigtigste redskab i planlægningen og i tildeling af 
mandskabsressourcer. 

Der er stadig for mange, der tildeler mandskabs-
ressourcer efter formlen, at 80-100 boliger svarer 
til én ejendomsfunktionær uden at skele til hvilke 
opgaver, der skal løses. Man køber tid og ikke 
løste opgaver. 

Konklusioner 
og anbefailinger
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For lidt ledelseskraft

Den manglende ledelseskraft er en kombination 
af	 flere	 forhold.	 Der	 bliver	 brugt	 for	 lidt	 tid	 på	
ledelse, og der er en manglende forståelse for, 
hvad ledelse er blandt driftschefer og inspektø-
rer. Og der er kun et mindretal, der har en leder-
uddannelse. 

45% af driftscheferne/inspektørerne bruger min-
dre end 5 timer om ugen på ledelse og 34% bru-
ger mindre end 10 timer om ugen ifølge spørge-
skemaundersøgelsen. 

Som tidligere nævnt er der blandt driftschefer/
inspektører en erkendelse af, at der ikke bruges 
nok ressourcer på ledelse. Tiden går med admi-
nistrative opgaver, og de lidt mere komplicerede 
ledelsesopgaver nedprioriteres. Det er klart, at 
tid er en væsentlig faktor, hvis der skal mere le-
delseskraft ind i driften. Mere tid alene er ikke til-
strækkeligt. Der skal arbejdes med ledelsesfunk-
tionen.	 De	 fleste	 driftschefer/inspektører	 har	 en	
diffus holdning til, hvad ledelse er. Der mangler 
skarphed i forhold til at prioritere de dele af ledel-
sesopgaven, der handler om at planlægge, sætte 
mål og følge op på medarbejderne. Alt for mange 
giver udtryk for, at de har dygtige medarbejdere, 
der selv kan. Lederrollen fravælges.

Der mangler uddannelse, men uddannelse gør 
det ikke alene. Ved rekrutteringen skal ledelses-
opgaven prioriteres, og ledelse skal gøres inte-
ressant og attraktiv ved at belønne god ledelse. 
Der skal skabes netværk, hvor lederne skal have 
mulighed for at drøfte ledelse konkret med kolle-
gaer på samme niveau.

Som tidligere nævnt kunne en løsning i organi-
sationer,	 hvor	 der	 er	 ansat	 flere	 driftschefer/in-
spektører, være at placere de administrative op-
gaver hos andre medarbejdere i organisationen. 
Medarbejdere, der netop har kompetencen til at 
løse sådanne opgaver Den daglige og nære per-
sonaleledelse af ejendomsfunktionærerne kunne 
placeres hos ejendomsmestre, og driftschefen/
inspektøren skal så yde sparring til de ejendoms-
mestre, der har denne direkte personaleledelse.

Driftscheferne/inspektørerne vil så kunne bruge 
langt	flere	ressourcer	på	planlægning	og	udvik-
ling af driften både i forhold til en mere hensigts-
mæssig anvendelse af mandskabsressourcerne 
og en bedre kvalitet over for beboerne. 
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Konklusioner 
og anbefailinger

Boligselskabet Strandparken, afd. 8. Foto leveret af Boligkontoret Danmark.
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Strategisk 
Betragter man den almene sektor udefra, og stil-
ler skarpt på, hvordan driften af boligområderne 
foregår, så er der på mange måder tale om en 
tidslomme. Det er ganske almindeligt, at det er 
den samme ejendomsfunktionær, der udfører alle 
de driftsopgaver, der er i boligafdelingen. Og så-
dan har det været i de sidste 15 – 20 år. Hoved-
reglen, når det gælder organisering af driften, er 
stadig den enmandsbetjente model, og den helt 
gængse måde at tildele ressourcer på er, at der 
skal én ejendomsfunktionær til at klare driften af 
ca. 100 boliger, og i de senere år har normen dog 
nærmet sig kun 80 boliger pr. mand. 

Den udvikling, der har fundet sted i kommunerne, 
hvor man af økonomiske grunde er blevet tvunget 
til at gøre driften langt mere effektiv, har ikke fun-
det sted i den almene sektor. I den almene sektor 
har der ikke været det samme pres udefra, som 
de kommunale forvaltninger har oplevet.

Det er derfor nødvendigt med et paradigmeskift. 
Driften skal anskues lang mere strategisk, og 
strategisk ledelse af driften går først og fremmest 
ud på at reorganisere måden driften bliver udført 
på.

Strategisk ledelse af driften betyder, at man skal 
optimere samspillet mellem ressourcer, omgivel-
ser og mål. Hovedopgaven i strategisk ledelse 
er at udnytte de ressourcer, der er til stede hos 
medarbejderne, i maskinerne og i it-strukturen og 
så udvikle disse ressourcer, så der skabes både 
nye og bedre ydelser og frem for alt nye kompe-
tencer i organisationen. 

Udviklingen skal foregå både med kræfter i or-
ganisationen og i samarbejde med omgivelserne, 
og det vil sige beboerne, beboerdemokraterne, 

leverandørerne, kommunen og andre boligadmi-
nistrationer. 

For at få retning og fokus på forandringerne er det 
vigtigt og nødvendigt at have klare mål for, hvad 
man vil opnå. Og når målet sættes skal det ske i 
forhold til de krav og forventninger som omgivel-
serne stiller. 

Forandringerne skal altså tage udgangspunkt i de 
eksisterende ressourcer og på at få dem udnyttet 
på den mest optimale måde ved at benytte den 
innovation og udvikling, der ikke alene eksisterer 
internt i organisationen, men også i de omgivelser 
organisationen	befinder	sig	i.	Organisationen	skal	
se sig selv som både en del af lokalsamfundet 
og som en spiller i samfundsudviklingen med et 
klart blik for det potentiale, der ligger i at udvise 
økonomisk ansvarlighed. Samtidig skal en almen 
boligorganisation løfte sociale og miljømæssige 
opgaver og udfordringer. Der skal samarbejdes 
med både kommune og leverandører, ikke for at 
omfordele opgaverne, men for at skabe den mer-
værdi, der fremkommer, når der samarbejdes. 

Det er vigtigt at slå fast, at forandringsprocessen 
ikke har et start- og sluttidspunkt. Det er selve for-
andringen og udviklingen, der skal fokuseres på, 
og det er denne proces, der driver organisatio-
nen frem.

Strategisk ledelse 
og kulturen i organisationen

Når man tænker strategisk ledelse, er det fordi, 
man ønsker en reorganisering af de ledelsesfunk-
tioner, der ikke fungerer hensigtsmæssigt i den 
daglige drift.

ledelse
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En sådan manglende funktionalitet i driften skyl-
des ikke nødvendigvis ledelsen, og det behøver 
heller ikke at være fordi ledelsen er dårlig eller 
ikke magter ledelsesopgaven. Det er en illusion, 
hvis man tror, at topledelsen har mulighed for at 
være med inde over og kunne dirigere alle aktivi-
teter i organisationen.

I alle organisationer er der processer og måder 
at løse opgaverne på, som ledelsen kun har be-
grænset	indflydelse	på.	Men	det	er	klart,	at	nogle	
organisationer har en kultur, hvor topledelsen er 
længere fra det, der foregår, og derfor har svæ-
rere ved at arbejde strategisk.

Det er derfor et vilkår, at strategisk ledelse aldrig 
fungerer som en velsmurt maskine, hvor alle dele 
arbejder naturligt sammen. Topledelsen har to 
hovedopgaver, når der skal arbejdes strategisk, 
og de to opgaver er helt integreret i hinanden: 

•	 Hvordan skal adfærden i organisationen æn-
dres?

•	 Hvordan er det muligt at motivere medarbej-
deren til at ændre adfærd. 

Den første opgave volder som regel ikke proble-
mer. På papiret er det altid muligt for den gode 
topledelse at udvikle nye måder at arbejde på.

Problemet ligger i, hvordan man motiverer den 
enkelte medarbejder til forandringen. Udfordrin-
gen er, at almene boligorganisationer sjældent 
bygger på ordregivning, så hvis den enkelte 
medarbejder ikke har forstået ledelsens budskab 
om forandring eller ikke lægger vægt på at for-
stå den, så er der stor sandsynlighed for at for-
andringsprocessen ikke bliver til noget. Denne 
træghed	hos	medarbejderne	kan	findes	både	hos	

ejendomsfunktionærer ude i driften og inspektø-
rer/driftschefer, der er placeret centralt.

Det er således urealistisk at forvente, at en foran-
dringsproces der skal gøre op med status quo og 
en årelang driftskultur, skal kunne udvikles nede-
fra. Helt banalt vil enhver topledelse, der arbejder 
for at gennemføre ændringer og stiller krav om 
indførelse af en mere effektiv drift samtidig rette 
en slet skjult kritik af den eksisterende måde at 
arbejde	på,	og	det	vil	møde	modstand.	De	fleste	
medarbejdere vil sige: ”Vi gør det effektivt i dag”. 

Det er derfor væsentligt at forstå den eksiste-
rende arbejdskultur, når den nye strategi skal im-
plementeres. Selv om ledelsen arbejder hårdt for 
at gennemføre de nye måder at arbejde på, er 
det først og fremmest den enkelte medarbejders 
(ejendomsfunktionær og inspektør/driftschef) va-
ner og den måde fællesskabet arbejder på, der 
afgør, hvordan opgaverne løses. Men det er også 
disse mere eller mindre fastgroede rutiner, der 
nødvendigvis er det udgangspunkt, der skal blive 
til en effektiv drift i boligafdelingerne. Det betyder, 
at muligheden for at realisere en ny strategi hver-
ken er entydig eller stærk i forhold til den etable-
rede dagligdag hos ejendomsfunktionærerne.

For at tage højde for de medarbejdere, der ikke 
vil forandringen, og kun ønsker at fastholde den 
eksisterende måde at tænke på, kan man som 
topledelse indføre nye måder at tale til beboerne 
på, nye tankegange og nye måder at arbejde på. 
Kun på den måde kan man som topledelse sæt-
te pres på de medarbejdere, der skal opgive de-
res eksisterende måde at tænke og handle på, så 
arbejdsrutiner forandres. 
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Det handler altså om kommunikation til og mellem 
medarbejdere. Topledelsen skal give de initiati-
ver og de forandringer, der trækker i den rigtige 
retning i forhold til den nye strategi, positiv op-
mærksomhed og belønning, og de aktiviteter, der 
trækker i den modsatte retning skal have mod-
stand. 

Topledelsen skal opmuntre og fremme de proces-
ser, forandringer og den udvikling, der er et skridt 
i den rigtige retning, så driften af boligområderne 
kommer til at fungere i dynamiske omgivelser, og 
dermed tilpasser sig og er proaktiv.

I sådan en situation skal der være både opbak-
ning, engagement og gennemslagskraft fra top-
ledelsen, hvis forandringsprocessen skal lykkes. 
Og det er topledelsen, der skal sikre, at foran-
dringsprocessen gennemføres i det rigtige tempo 
og med det rette indhold. 

Elementer i strategisk ledelse af driften

Strategisk ledelse i driften af boligafdelingerne 
skal derfor prioriteres. Boligorganisationens top-
ledelse skal mærke et reelt behov og bakke hel-
hjertet op, hvis det skal lykkes at gennemføre de 
ændringer, der medfører, at kvaliteten af driften i 
boligafdelingerne bliver højere samtidig med at 
ressourcerne udnyttes bedre og dermed gør drif-
ten billigere. 

Der eksisterer selvfølgelig ikke en universel formel 
for strategisk ledelse i driften. Det er den enkelte 
ledelse, der med udgangspunkt i egen organisa-
tions ressourcer og omgivelsernes krav må sætte 
nogle realistiske mål.

Effektivisering af driften kan ske ved at anvende 
(nye) værktøjer som udbud af leverancer, øget 
kontrol af leverandørerne og digitalisering af ar-
bejdsprocesser (e-syn, håndtering af beboerhen-
vendelser, logistik). Der er brug for disse værk-
tøjer, men de kan ikke stå alene, og de må ikke 
erstatte forsøget på at forstå og håndtere de kom-
plekse problemstillinger i forandringsprocessen.

Ønsker man en mere langsigtet og holdbar effek-
tivisering, hvor kvalitet og udnyttelse af de eksi-
sterende ressourcer er optimal, må der tænkes i 
langt mere strategiske baner, hvor udvikling, for-
andring og innovation skal tænkes langt mere ind 
i driften.

Elementerne i en fastlæggelse af strategisk ledel-
se af driften i boligafdelingerne er:

•	 løbende tilpasning til beboernes krav og øn-
sker. 

•	 planlægning i en større sammenhæng

•	 eksisterende ressourcer skal udnyttes opti-
malt 

•	 kompetencen hos medarbejderne skal stadig 
udvikles.

•	 benchmarking og nøgletal 

•	 mål for driften

•	 handlingsplaner, der sikrer at målene nås.
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Løbende tilpasning til beboerdemokratiet og be-
boernes krav og ønsker betyder, at driften altid 
skal tage udgangspunkt i beboerne. Driften er til 
for beboerne og betales af beboerne.

Der skal gennemføres målinger af beboernes 
holdning til den eksisterende drift. Beboerenes 
vurdering af både den gode og dårlige drift skal 
bruges i tilrettelæggelsen og frem for alt, skal 
det	 iagttages,	 hvad	 der	 giver	 værdi	 for	 flertal-
let af beboerne. Skal græskanterne være skåret 
skarpt af, skal bedene være med blomstrende 
buske, skal der være mulighed for at komme af 
med storskrald eller er en lav husleje det centrale. 
Hvis ikke der en basal objektiv viden om, hvad 

der	giver	merværdi	for	et	flertal	af	beboerne	i	den	
pågældende afdeling, kan der ikke opstilles mål 
for driften.

Når denne viden er opnået, skal der udarbejdes 
serviceaftaler for afdelingen, hvor driftsopgaver-
ne fastlægges og godkendes af både afdelings-
bestyrelsen og beboermødet. En sådan aftale er 
nødvendig for at ejendomsfunktionærerne kan 
prioritere deres arbejde. Aftalen skal gøre det mu-
ligt at kunne sige fra over for beboere, der kræ-
ver en personlig ekstra service, som fællesskabet 
ikke skal eller vil betale for. I serviceaftalen skal 
der indarbejdes retningslinjer for de tryghedsska-
bende aktiviteter. 

Ledelse handler om koordinering og planlægning, men også om målsætning og prioritering – og det er især vigtigt, 
hvis samarbejdet skal styrkes og driften effektiviseres. Illustration: Ida Ravnholdt Poulsen.

Strategisk 
ledelse
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For at tydeliggøre fokusområder kan der sammen 
med afdelingsbestyrelsen ved markvandringen 
udarbejdes en handlingsplan og sættes mål for 
næste års konkrete aktiviteter: I 2016 skal renove-
ring af cykelparkeringen og beskæring af træerne 
have fokus.  

Der skal handles i en større sammenhæng bety-
der, at man i planlægningen af driften udnytter 
de forskellige kompetencer, der eksisterer hos 
medarbejderne, og at der skal arbejdes med nye 
redskaber og teknologi. Organiseringen af driften 
skal tage udgangspunkt i en samlet vurdering 
af organisationen og ikke kun for én afdeling ad 
gangen. Er der blandt ejendomsfunktionærerne 
erhvervskompetencer, som ikke udnyttes, f.eks. 
vvs, elektrikere og tømrere, der vasker trapper og 
slår græs? Er der mulighed for stordrift inden for 
visse opgaver – græsklipning, hækklipning, bede 
og buskadser, og er der ikke udnyttet kapacitet i 
maskinparken, som betyder, at den kan reduce-
res eller erstattes med mere effektive maskiner?

Driften af boligområder er arbejdskraftintensiv 
betyder, at kvalitet i driften i væsentlig grad af-
hænger af den motivation og kompetence medar-
bejderne har, og det er derfor nødvendigt at have 
fokus på medarbejderne. Det betyder, at medar-
bejdernes	 kvalifikationer	 og	 motivation	 er	 afgø-
rende for både mængden af opgaver, der løses, 
og hvordan de løses.

Opgaven for lederen er derfor på den ene side at 
udnytte	de	eksisterende	ressourcer	og	kvalifika-
tioner bedst muligt, men samtidig udvikle disse 
ressourcer gennem skabelse af nye kompeten-
cer i takt med udviklingen af omgivelsernes nye 
krav og forventninger. Dette gælder ikke kun for 
de snævre håndværksmæssige erhvervskompe-

tencer, men også de mere bløde og empatiske 
evner, der gør, at medarbejderen kan yde de 
meget vigtige tryghedsskabende funktioner i det 
daglige arbejde. Når ejendomsfunktionærer er 
oppe hos en beboer for at reparere et toilet er det 
vigtigt, at han også har evnen til at tale med og 
forstå beboerens behov. 

De opstillede mål skal nås betyder, at man skal 
opstille mål for driften og have redskaber til at 
måle om målsætningerne nås. Der skal derfor ud-
arbejdes nøgletal, så der kan foretages bench-
marking. Benchmarking skal omfatte både egen 
udvikling og sammenligning med andre.

Disse overvejelser skal som et minimum gøres, 
hvis man vil tænke og handle strategisk i forhold 
til driften af et boligområde.
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Strategisk 
ledelse

Boligselakbet Nordkysten, afd. 82. Foto leveret af Boligkontoret Danmark.
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Nyttige Links

•	 DriftsNet: www.driftsnet.dk
•	 Landsbyggefondens tvillingeværktøj:           

www.lbf.dk/selvbetjeninger/tvillingevaerktoej

App 

Find denne vejledning og foreningens andre pub-
likationer i AlmenNets app, som kan hentes på 
App Store. Med app’en har du altid AlmenNets 
publikationer ved hånden i et læsevenligt, digitalt 
bladre-format, hvor du nemt kan skabe overblik 
over	publikationerne	og	finde	de	rette	værktøjer.

og andre henvisninger


