
Flere bundlinjer –  
flere udfordringer? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der er et hav af bundlinjer! Den næste time 
skal I bruge sammen på at drøfte hvordan I 
påvirker dem. 

STEP 1 

Nu skal I følge godt med for vi starter med 
multitasking. I skal introducere jer for hinanden, 
imens I går op til udstillingen gærcellen. 

Når I står ved gærcellen ved I  

a) Hvad hinanden hedder  
b) hvor I er fra  
c) hvad I laver  
d) Hvor mange års erfaring I har i sektoren.  

Sæt i gang! Gå op på 1. sal og find udstillingen 
gærcellen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

STEP 2 - den grønne bundlinje 
Der er virkelig kommet fokus på at drive forretning 
med fokus på miljøet. 

Faktisk er det blevet indført ved lov at de største 
virksomheder i Danmark, skal redegøre for deres 
samfundsmæssige arbejde i årsrapporten.  

Det stigende fokus på denne grønne bundlinje er bl.a. 
vækstet pga. forbrugernes pres på virksomhederne. 
Forbrugerne ønsker at de varer og tjenesteydelser, 
som der købes, skal være produceret på ansvarlig vis. 

Betyder det at virksomhederne ikke længere tænker 
på at tjene penge? Nej bestemt ikke 

Mange virksomheder vælger netop at producere 
miljøvenlige produkter eller støtte op om grønne 
initiativer for at tjene flere penge. Virksomhederne 
ved, at det grønne er en præference hos forbrugerne, 
derfor kan det skabe flere kunder at have dette 
fokus. 

Det er i princippet win win. Virksomheden tjener 
penge, og verden bliver grønnere.  



 

Den grønne bundlinje i den almene 
sektor 

Ligesom mange andre steder, arbejder den almene 
sektor også ud fra en grøn dagsorden.  

Bevæg jer fra gærcellen og over til Energi Zonen, 
mens I finder 8 initiativer, som bidrager til den 
grønne bundlinje hos jer: 

Brug jeres fantasi og lad jer inspirere af udstillingen 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________ 

7. _______________________________________________ 

8. _______________________________________________ 
 

Godt gået! ✌  

 



 

STEP 3 – Den sociale bundlinje 

Almene boligorganisationer er sat i verden for at 
understøtte velfærdssamfundet. 

Vores fornemmeste opgave er, at sikre at alle 
mennesker i Danmark, uanset social baggrund eller 
økonomisk status, har mulighed for at bo på 
ordentlige vilkår. Dermed indgår vi som en vigtig 
byggeklods i den danske velfærdsmodel. 

At tage ansvar og bidrage til samfundet ligger derfor 
dybt i den almene boligsektors DNA, og derfor er det 
også en naturlig del af de almene 
boligorganisationers virke og hverdag; 

• at tage ansvar og aktivt del i den lokale 
udvikling, 

• at forholde sig til hvordan vores beslutninger 
påvirker mennesker og miljø, og 

• at arbejde for samfundsmæssig mérværdi, 
når vi driver og udvikler almene boliger. 



Nu skal I på arbejde igen….  

Denne gang kan I søge inspiration under 
huden (se kort). Find 8 initiativer som 
bidrager til den sociale bundlinje hos jer: 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________ 

7. _______________________________________________ 

8. _______________________________________________ 

 

Det var sikkert nemt… Så find også lige 3 
initiativer, som kunne gøre jer endnu mere 
sociale, end I er i dag – sæt i gang! 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 



STEP 4 - Den økonomiske bundlinje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den almene boligsektor har, sammen med 
regeringen og KL, i juni 2016 indgået en aftale om 
at effektivisere sektorens drift med 1,5 mia. kr. per 
2020. 

Det gør vi for at sikre gode boliger, som er til at 
betale. I kunne sikkert remse effektiviseringstiltag 
op helt til i morgen, hvis det skulle være, men det 
skal I ikke… 

 

 



I skal finde 5 tiltag, som bidrager positivt til alle 3 
bundlinjer: 

 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

 

 

Når I har gjort det, så har I måske fundet nogle nye 
initiativer, som I kan arbejde videre med 
derhjemme. 

Godt gået! 

 

Inden I går til frokost, skal I aflevere denne 
udfyldte folder nede hvor I modtog den. Så skriver 
vi den ren og deler jeres guldkorn med resten af 
forsamlingen.  

TAK FOR INDSATSEN! 


