ROLLER,
RESPEKT
OG TILLID

BAGGRUND

Organisationsbestyrelsen nedsatte i efteråret 2016 opgavegruppen ’Roller, respekt og tillid’. Opgaven for gruppen var at udarbejde en beskrivelse af beboeres, afdelingsbestyrelsers og medarbejderes roller og ansvar, se på et samarbejdskodeks for, hvordan vi
taler sammen og opfører os over for hinanden i hverdagen, og at drøfte hvordan gruppens arbejde bliver
udbredt til beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere.
Opgavegruppen har derfor udarbejdet denne pixi-bog der beskriver en række aspekter af rammerne for
det gode samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere i 3B.

KODEKS FOR SAMARBEJDE
Samarbejdet mellem beboerdemokrater og
medarbejdere er vigtigt for at skabe gode
boligområder, gode arbejdsvilkår og fælles
retning. Alle parter i samarbejdet skal udvise
respekt, ærlighed og ordentlighed, og beboerdemokrater såvel som medarbejdere har
et ansvar for kontinuerligt at styrke det gode
samarbejde.

bejdernes vedkommende også ved at udvise
professionalisme.

Samarbejdet mellem beboerdemokrater og
driftsmedarbejdere bygger på en tiltro til, at vi
alle ønsker det bedste for vores beboere og
boliger.

Det er afdelingsbestyrelsernes rolle at udtrykke ønske om serviceniveau og foreslå aktiviteter i afdelingen, mens det er medarbejdernes
rolle at sikre, at det sker.

Vi har tillid til hinandens kompetencer, og vi
respekterer og anerkender den indsats, der
bliver gjort. Vi lytter, sparrer og handler på
fællesskabets og beboernes vegne.
Vi gør os fortjent til tillid til hinanden gennem
en fælles, engageret indsats, og for medar-

Vores roller i samarbejdet er forskellige, og
forventningsafstemning sørger for klar rollefordeling og tillid til, at opgaverne løses med
respekt for hinandens kompetencer og ansvarsområder.

3B FØLGER BL’S ANVISNING
OM ROLLEFORDELING
• AFDELINGSBESTYRELSEN FORESLÅR
• AFDELINGSMØDET BESLUTTER
• ADMINISTRATIONEN UDFØRER

FÆLLES MÅL
For at alle trives i et samarbejde og arbejder
for samme sag, er det vigtigt med fælles mål.
- HVAD VIL VI GERNE OPNÅ MED VORES SAMARBEJDE?
- HVAD SKAL KENDETEGNE VORES SAMARBEJDE?
- HVAD SAMARBEJDER VI OM?
- HVORDAN SAMARBEJDER VI?
- HVILKE ROLLER HAR VI HVER ISÆR I SAMARBEJDET?

Hvis vi sammen skal nå de mål, vi sætter os
for, er det en god idé at opstille konkrete milepæle, man kan måle på undervejs.
- HVORNÅR ELLER HVOR OFTE FØLGER VI OP PÅ DE
FORSKELLIGE OPGAVER?
- SKAL VI JUSTERE PÅ FORDELINGEN AF OPGAVER
LØBENDE?

Kun sådan når vi de fælles mål.

EKSEMPEL PÅ SAMARBEJDSPROCES

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at
der skal bygges en
legeplads

Hvad er
Er der justeringer
vigtigt for
til processen?
samarbejdet?
Hvem
Skal tidsplanen Skal
gør hvad?
justeres?
Hvilken type
opgaverne
legeplads?
Hvor ofte
justeres?
følger vi
op?
Drift og
Afdelingsmødet
afdelingsbestyMÅL:
beslutter, at der
relse drøfter
Opfølgning
Legeplads i
skal bygges en
muligheder og
legeplads
afdelingen
lægger en plan

DE GODE RAMMER

For at skabe de bedste forudsætninger for et
godt og effektivt samarbejde mellem drift og
afdelingsbestyrelse, skal vi indledningsvist blive
enige om nogle gode fælles rammer.
- Sørg for at afstemme forventninger til samarbejdet. Tal om det, hvis der er modstridende
opfattelser og forventninger, og sørg for at nå
frem til et kompromis i fællesskab - hvis ikke i
første omgang, så på næste møde.
- Bliv enige om, hvordan og hvor ofte vi mødes,
men også hvor hurtigt der forventes svar i
begge retninger.
- Vis respekt over for hinanden, tag samarbejdet seriøst og overhold de aftaler, vi laver i
fællesskab.

- Vær opmærksom på, at rammerne for
samarbedet er forskellige for medarbejdere
og afdelingsbestyrelser. For den ene part er
det en arbejdsplads, mens det for den anden
part er det et hjem.
- Prøv sammen at skabe et godt arbejdsklima,
så der er rum for forskellighed, og så alle
kan finde deres egen plads i samarbejdet.
SPØRGSMÅL, DER KAN VÆRE GODE AT DRØFTE:
- Hvordan sikrer vi et godt samarbejde i projektet/byggesagen?
- Hvor og hvor ofte skal vi mødes?
- Hvem henvender sig til hvem på hvilken
måde?

KOMMUNIKATION

”

Kommunikation er noget af det vigtigste i et samarbejde. Det er det, fordi vores kommunikation med
hinanden er afgørende for gruppens dynamikker,
beslutningsdygtighed, motivation og troværdighed
blandt deltagerne.

For os fungerer det rigtig
godt, når vi laver en mødeplan for kommende møder.

”

Medarbejder i driften

Det er vigtigt, at vi taler
godt sammen, når der er
et projekt igang. Fx kom
der hurtigt et nyt hegn op,
efter det gamle blev revet
ned, fordi kommunikationen mellem bestyrelsen og
varmemesteren fungerede
rigtig godt.
Beboerdemokrat

Det er derfor vigtigt, at vi tidligt bliver enige om,
hvordan vi henvender os til hinanden, taler med
hinanden - og ikke mindst, hvornår på døgnet og
gennem hvilke kanaler, det er i orden at kommunikere.
Der vil altid være forskellige måder at gøre tingene
på, men fælles for alt samarbejde er, at alle parter
udviser gensidig respekt for hinanden og taler og
skriver pænt og respektfuldt, uanset budskabet.
Derudover skal alle huske at overholde de aftaler,
vi i fællesskab er blevet enige om - eller som på
forhånd ligger helt fast.
Sørg for at få talt tingene igennem, så vi kan få
etableret tillid til hinanden, og så vi anerkender og
respekterer de forskellige roller, vi hver især har og respekterer de etablerede kommandoveje.

KONFLIKTER
Det kan være svært helt at undgå konflikter i et samarbejde – særligt, når samarbejdet handler om nære ting, som
hjemlige rammer for beboerne.
Det betyder, at det er meget vigtigt at få talt sammen om de
udfordringer eller utilfredsheder, der opstår undervejs - ikke
mindst om de ting, der er svære at tale om.
Tag fat i tingene, når de opstår - vent ikke, til de bliver
personlige eller ukonstruktive og ender med at præge hele
samarbejdet.

EKSEMPEL PÅ HÅNDTERING AF KONFLIKT

Afdelingsbestyrelsen
inviterer medarbejderne i driften med til
julefrokost en aften

Medarbejderne
forklarer årsagen til,
at de ikke deltager i
arrangementet (har
fx ikke tid)

Medarbejderne
takker pænt nej
til at deltage i
arrangementet

Afdelingsbestyrelsen
er ærgerlig over det, da
de ville takke medarbejderne til julefrokosten

Afdelingsbestyrelsen
forstår, at det ikke er
en afvisning af
relationen og det gode
samarbejde

Afdelingsbestyrelsen
og medarbejderne
finder en anden måde
at afslutte året på en
hyggelig måde

INDFLYDELSE
Afdelingsbestyrelserne har medindflydelse og er orienteret
om den daglige drift i afdelingerne.
Det er vigtigt at drøfte forventninger og definere klare rammer for indflydelse i samarbejdet, inden en opgave drøftes.
Når man har reel indflydelse, giver det plads til at tage ansvar. Men det er vigtigt,
at man kun bliver involveret, hvis man har reel mulighed for indflydelse – ellers
kan det føre til mistillid og virke demotiverende.
Med udgangspunkt i BL’s rollefordeling er her et eksempel på, hvad
der besluttes af afdelingsbestyrelsen, hvad der sker i fællesskab, og
hvad driften står for, når en afdeling fx gerne vil have et nyt hegn.

Afd.bestyrelse

Fælles

Drift

UDFØRER

FORESLÅR

DRØFTER

Et nyt hegn

Planlægning Indhenter tilbud
Udfører opgaven
Budget

HENVENDELSER
Hvem skal afdelingsbestyrelserne henvende sig til, hvordan og hvornår, for at få den bedste hjælp? Hvornår er det fx driftschefen, man
skal henvende sig til? Hvornår er det ejendomskontoret? Hvornår er
det 3B’s hovedkontor?
Det er vigtige spørgsmål at få besvaret, og det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvordan tingene bliver gjort inden for de rammer, 3B
opstiller. Afdelingsbestyrelsen og driften finder i fællesskab den bedste
løsning for afdelingen, og her er det igen vigtigt, at drift og afdelingsbestyrelse afstemmer forventninger.
Helt overordnet skal kommunikation mellem medarbejdere i 3B og
beboerdemokrater ske via de officielle kanaler (mail, telefonopkald til
ejendomskontor eller driftschef/varmemester eller personlig henvendelse) og inden for normal arbejdstid – medmindre det er akut.
For at beboere og beboerdemokrater kan få den bedst mulige hjælp,
er det vigtigt at alle har respekt for de faste kommunikationskanaler og
kommandoveje.

ARRANGEMENTER
3B’s afdelinger holder mange spændende og festlige arrangementer - og til flere af dem bliver driften inviteret med.
Sociale arrangementer kan være rigtig gode til at skabe et
godt fællesskab og til at skabe mulighed for, at man får talt
om noget andet end det driftsrelaterede.
Nogle arrangementer ligger inden for almindelig arbejdstid,
mens andre ligger uden for driftens normale arbejdstid. Som
udgangspunkt kan medarbejderne deltage i det omfang,
deres arbejdstid tillader det.

ALMENBOLIG+
AlmenBolig+-afdelinger skiller sig ud på den måde, at der ikke er
det samme tætte samarbejde mellem driften og afdelingsbestyrelsen.
Beboerne står i fællesskab selv for at yde en indsats inde i og
uden for boligerne ved blandt andet at slå græs, klippe hæk, rydde
sne, håndtere affald og lignende.
Det ændrer ikke ved, at samarbejdskodekset også gælder her.

ROLLER,
RESPEKT
OG TILLID

Folderen ”Roller, respekt og tillid” er udarbejdet af en af 3B’s opgavegrupper, som består
af beboere, beboerdemokrater og medarbejdere. Opgavegrupperne er nedsat i forbindelse med strategien, 3B – sammen mod 2020,
og arbejder fokuseret med specifikke fokusområder, der alle støtter op om 3B’s vision:
Sammen skaber vi levende og
mangfoldige fællesskaber.

NYTTIGE LINKS
3B-VÆRKTØJER:
http://www.3b.dk/beboerdemokrati/afdelingsbestyrelse/vaerktojer/
BL-VÆRKTØJER
http://www.bl.dk/publikationer/pjecer/?targetgroup=Afdelingsbestyrelser&page=1
KONFLIKTHÅNDTERINGSVÆRKTØJER:
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/konflikter/saadan_opstaar_konflikter/konflikttrappen
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