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SIDE 7 AFSLUTNING PÅ OPGAVEGRUPPEN

BEBOERNES INPUTS ER UTROLIG VÆRDIFULDE
Vores beboere er eksperter på deres eget liv – det er vi ikke i organisationsbestyrelsen. Og udfordringerne møder beboerne på egen krop i hverdagslivet.
Derfor er det helt naturligt, at vi inviterer beboerne indenfor.
Vi er overbeviste om, at vi får de bedste løsninger ved at have beboerne med i
processen. De indgår på lige fod med andre i opgavegrupperne, og deres inputs er utrolig værdifulde, fordi det er dem, der ved, hvor skoen trykker.
Der kommer hele tiden nye udfordringer til, som en opgavegruppe kan arbejde med – så på den måde kommer beboerne til at bidrage med flere og flere løsninger i 3B.
Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B
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HVAD ER OPGAVEGRUPPER?
Opgavegrupper er midlertidige, hurtigt arbejdende arbejdsgrupper, der kommer med ideer til nye løsninger på konkrete
udfordringer. Formålet med opgavegrupper er at:
●  Styrke samarbejdet på tværs i boligorganisationer
● Inddrage dem, der oplever udfordringerne
●  Finde gode løsninger på konkrete udfordringer
●  Udvikle det formelle beboerdemokratiske arbejde, og sikre,
at nye idéer får plads
●  Sikre, at flere stemmer høres
Opgavegrupper er en nyere arbejdsform inden for beboerdemokratiet, hvor beboere og bestyrelsesmedlemmer både i afdelinger og organisationsbestyrelser – og i KAB som administrationsselskab – sammen kan udvikle idéer og nye løsninger.

OPGAVEGRUPPERS
OPRINDELSE
Boligforeningen 3B var de første til at
bruge konceptet i den almene sektor.
Med inspiration fra Gentofte Kommunes
opgaveudvalg satte 3B opgavegruppekonceptet i søen i 2016. KAB har siden
2018 også nedsat flere opgavegrupper.
Der skal lyde en stor tak til 3B for inspiration og erfaringer, som nu kommer hele
KAB-fællesskabet – og dermed mange
andre – til gode.

Denne guide er for organisationsbestyrelser, der gerne vil starte
eller deltage i en opgavegruppe på organisationsniveau samt
andre med interesse for opgavegrupper.
Med guiden vil vi gerne inspirere beboerdemokratiet i KAB-fællesskabet til at arbejde med opgavegrupper som en metode
til at udvikle og styrke det beboerdemokratiske arbejde og inddrage flere mennesker i at finde de gode løsninger. Guiden kan
både bruges som vejledning for opgavegrupper fra start til slut
og som et opslagsværk.
En opgavegruppe består af 3-7 personer, som enten har interesse, viden eller erfaring med det emne, der skal arbejdes med.
Opgavegrupperne holder 3-5 møder, og hvert møde varer et par
timer – dvs. en kort og afgrænset proces. Herefter nedlægges
opgavegruppen igen. På den måde adskiller opgavegrupper sig
fra fx udvalg, som ofte løber over længere tid.
Hvem nedsætter opgavegruppen?
Det er organisationsbestyrelsen, der nedsætter opgavegruppen
og er modtagere af det endelige løsningsforslag, som gruppen
kommer med.
Opgavegruppers beslutningskompetence
Opgavegrupper har ikke beslutningskompetence, men giver inputs og idéer til organisationsbestyrelsen, så de kan træffe gode
beslutninger. Når opgavegruppen har fundet frem til et forslag til
en løsning, præsenteres det for organisationsbestyrelsen.
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EKSEMPLER PÅ TIDLIGERE
OPGAVEGRUPPEEMNER
● R
 oller, respekt og tillid – om samarbejdet mellem beboere, beboerdemokrater og medarbejdere (3B)
● Øget brug af beboerlokaler (3B)
● Præsentation af budget og regnskab
(AKB, København)
● Fornyelse af repræsentantskabsmøder
herunder ny forretningsorden (AKB,
København)
● Logo og identitet (KAB)
● Dataregler (KAB)
● Indretning af ungdomsboliger (Gentofte
Kommune)
● Tryghed for borgerne (Gentofte
Kommune)

”

Det giver jo god mening, at det ikke er organisationsbestyrelsen, der sidder med det hele alene. Det er fint at
uddelegere. Det er jo det, der er hele pointen med at være i en bestyrelse i virkeligheden. Det er jo at sørge for,
at man får input til nogle ting, så kan man tage beslutningen til sidst i forhold til det forslag, der kommer.
Tidligere deltager i opgavegruppe i 3B (beboer)

OPGAVEGRUPPER – HVORDAN?
Valg af emne
Når en opgavegruppe nedsættes, er følgende værd at
overveje i forhold til valg af emne:
● Hvorfor er der brug for netop en opgavegruppe til
at løse udfordringen?
● Ønsker I i organisationsbestyrelsen reelt andres
inputs til emnet?
●  Er opgaven konkret nok til, at en opgavegruppe kan
arbejde med den, samtidig med at facit ikke er
givet på forhånd?
● Emnet skal hverken være for stort eller for lille, men
skal kunne løses på 3-5 møder.
Til en opgavegruppe skal organisationsbestyrelsen
formulere en opgavebeskrivelse – evt. i samarbejde
med administrationen. Opgavebeskrivelsen er gruppens ”mandat” fra bestyrelsen og beskriver det overordnede formål med opgavegruppen (se ’Skabelon til
opgavebeskrivelse’).

”

Rekruttering af deltagere
I opgavegrupper kan der være følgende deltagere:
●  Medlemmer fra organisationsbestyrelsen
●  Afdelingsbestyrelsesmedlemmer
●  Beboere
●  Eksterne rådgivere eller videnspersoner
● Evt. medarbejdere fra drift og administration – som
fagpersoner der kommer med input
Opgavegruppen bør maksimalt bestå af 7 deltagere,
da alle skal kunne få taletid. Og større grupper kan
være svære at styre som tovholder (læs mere om tovholderen under ’Vigtige roller’).
Det er vigtigt at tænke over, hvem der bør deltage i
opgavegruppen. Overvej hvilke inputs og kompetencer,
der er behov for i den enkelte opgavegruppe. Skal der
være deltagere med en særlig viden? Skal deltagerne
være særligt engagerede i emnet eller være mere
neutrale? Eller er det måske kritikerne, der skal være
med?

OM OPGAVEGRUPPER
Man organiserer sig rundt om problemet i stedet for at få problemet til at passe ind i den vante organisering.
Det er en helt anden måde at arbejde på end i bestyrelserne, hvor man har en fast dagsorden, som man skal
igennem. Det betyder, at man sjældent har tid til at politikudvikle og finde nye løsninger på problemerne.
Elizabeth Toft Kristjansen, ph.d.-studerende, RUC i Politiken Byrum, 10. marts 2020

O P GAV EB E S K R IV EL S E M ED PL A DS T I L N Y E I D ÉER
Opgavebeskrivelsen skal give plads til, at deltagerne kan styre retning og fokus – dog uden at gå væk fra opgaven/udfordringens kerne. De skal bruge energi og tid på det, som de synes er vigtigt at tage fat i. Det giver engagement både undervejs og når opgavegruppens løsning skal realiseres.
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”

Jeg synes, det er sjovt at være med, fordi man som beboer faktisk føler, at man er med i beboerdemokratiet. Og hvis man gider, så kan man godt få noget at skulle have sagt.
Tidligere deltager i opgavegruppe i 3B (beboer)

Når I skal rekruttere beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer til opgavegruppen, kan I både
spørge åbent ud i afdelingerne (fx via sociale medier)
eller ”prikke folk på skulderen”. At spørge personligt
og direkte er det mest effektive, da I på den måde
viser deltagerne tillid. Og de oplever at være vigtige
for opgavegruppen. Det skaber motivation og engagement. Derudover kan I lettere få fat i andre end
’Tordenskjolds soldater’, som altid melder sig ved en
åben invitation.
Husk at gøre opmærksom på ’guleroden’ ved at
deltage – indflydelse, fællesskab og løsninger, som
deltagerne selv har glæde af.
Vigtige roller
I en opgavegruppe skal der være en tovholder. Det
er typisk en fra administrationen, der er tovholder og
står for at køre opgavegruppen i samarbejde med
gruppens formand. Tovholderen kan dog også være
en beboervalgt. Tovholderen står for at drive processen og sikre fremdrift i gruppearbejdet.
Formanden for opgavegruppen vil typisk være et
medlem af organisationsbestyrelsen. Formanden
har – ligesom tovholderen – ansvar for processen
og for, at gruppen holder fokus på opgaven. Formanden er bindeled mellem opgavegruppen og
organisationsbestyrelsen.
Der kan også inviteres eksterne videnspersoner (fx en
ekspert eller oplægsholder) til at give input til et specifikt emne i opgavegruppen.

Økonomi
Husk at afklare om der er økonomi til rådighed i
organisationen til opgavegruppens udgifter. Fx til
forplejning, evt. oplægsholder, tryk og print af materiale, eller hvis opgavegruppen foreslår nye projekter/
aktiviteter, der skal igangsættes.
Planlægning af møderne
Når møderne i opgavegruppen skal planlægges, er
det godt at være opmærksom på, om der en deadline for gruppens endelige resultat/afrapportering.
Skal det fx præsenteres på et bestemt organisationsbestyrelsesmøde eller repræsentantskabsmøde?
Giv gerne en status på opgavegruppens arbejde til
organisationsbestyrelsesmøder i løbet af processen.
Det hjælper til at sikre, at forventninger til opgavegruppens arbejde afstemmes løbende. Koordiner
med kundecenteret i KAB, i forhold til møder og behandling i organisationsbestyrelsen.
Der kan også gives en opdatering undervejs gennem
hjemmeside, sociale medier eller nyhedsbrev, så
flere har mulighed for at følge med.
En opgavegruppe holder typisk 3-5 møder, hvorefter
opgavegruppen nedlægges.
Som udgangspunkt bør mødedatoerne i planen
fastholdes, trods afbud fra enkelte deltagere. Det er
for at gøre processen så let og glidende som muligt.
Måske kan deltagerne sende deres idéer eller input
til opgavegruppen på andre måder, hvis de ikke har
mulighed for at møde fysisk op.

H US K K R I T I K ER N E!
Hvis opgavegruppen skal arbejde med at løse en udfordring i organisationen, så bør dem, som oplever udfordringen være repræsenteret i opgavegruppen. På den måde får gruppen fat i kernen og får sikret, at løsningen
er brugbar.
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DET FØRSTE MØDE
Inden mødet
● Inviter deltagerne og send dem opgavebeskrivelsen og dagsorden for det første møde
● O
 vervej om der skal inviteres en oplægsholder til
det første opgavegruppemøde, som kan inspirere
eller sætte diskussionen i gang.
●  Forventningsafstem mellem tovholder og for
mand – hvem præsenterer opgaven på det første
møde, hvem er ordstyrer, og hvordan skal
gruppens løbende kommunikation foregå?
● Overvej om der skal skrives referat, og om det skal
uddelegeres til en anden i gruppen, så
tovholderen kan fokusere på at lede
diskussionerne. Referater kan være nødvendige
som dokumentation af diskussionerne ved meget
politiske emner, som kan skabe stor uenighed.
For mange opgavegrupper kan referatet dog
sagtens være i form af billeder, tovholderens
notater på flipovers eller andet.

U EN I G H ED
Når engagerede mennesker mødes er det ikke unormalt, at der opstår
uenighed internt i opgavegruppen eller om, hvordan gruppens opgave/udfordring skal løses. Uenighed er en naturlig del af det demokratisk arbejde. Det er vigtigt at huske opgavegruppen på, at de kommer
med idéer til løsninger og at organisationsbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence. Er der uenighed internt i opgavegruppen
kan det fx løses ved afstemning eller ved at indgå et kompromis. Og så
kan særstandpunkter evt. fremgå af referatet for mødet.

”

Jeg har siddet i afdelingsbestyrelsen i mange år, men jeg kender ikke så mange i AKB, København ud over dem i min egen afdeling. Så jeg synes, det er en god måde at lære nogle andre
afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen at kende. Når man arbejder sammen om en
konkret opgave og gennemdiskuterer et emne, så kommer man tættere på folk.
Ditte Jessing, formand for afdelingsbestyrelsen i Olfert Fischersgade i AKB, København.
Deltog i opgavegruppe om repræsentantskabsmøder.
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På mødet
● S tart mødet med at præsentere jer for hinanden.
● R
 ammesæt ved at præsentere opgavebeskrivelsen
og gruppens opgave.
● Forventningsafstem med hinanden i gruppen.
Hvad er deltagernes forventninger til arbejdet?
O
 g hvordan ser I hver især emnet/udfordringen,
som I skal arbejde med?
● Gør det klart, at opgavegruppen ikke har den
endelige beslutningskompetence, men at
gruppen skal komme med idéer til løsninger.

●  Tal om rollefordelingen i gruppen, så alle ved,
hvem der er ansvarlig for hvad, og hvad
forventningerne er til dem.
● Præsenter mødeplanen på det første møde eller
aftal den på mødet, så deltagerne kan få møderne i
kalenderen.
Find inspiration i bilagene ’Skabelon til dagsorden for
det første møde’ og ’Tips og tricks til tovholder’.

AFSLUTNING AF OPGAVEGRUPPEN
Når en opgavegruppe afsluttes, skal det endelige forslag/idé præsenteres på et organisationsbestyrelsesmøde. Her skal I koordinere med kundecenteret i KAB.
Herefter vil organisationsbestyrelsen tage stilling til,
om forslaget/idéen kan godkendes og gennemføres,
eller om der skal nogle justeringer til.
Det kan også være, at der skal fortælles om gruppens

arbejde til hele organisationen eller KAB-fællesskabet.
Overvej i så fald hvordan det skal videreformidles.
Giv også en tilbagemelding til deltagerne om bestyrelsens behandling af opgavegruppens forslag/idé. Det
giver en afrunding på arbejdet i opgavegruppen, hvor
flere har brugt tid på at deltage. Det kan også give
mulighed for at takke deltagerne for deres engagement og arbejde.

”

En opgavegruppe er helt klart med til at styrke demokratiet. Det er ofte organisationsbestyrelsen,
der kommer med forslag. Med en opgavegruppe får man bredt diskussionen mere ud. Man får
mere at skulle have sagt i forhold til, hvordan det endelige forslag kommer til at se ud.
Ditte Jessing, formand for afdelingsbestyrelsen i Olfert Fischersgade i AKB, København.
Deltog i opgavegruppe om repræsentantskabsmøder.
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L ÆS MERE
Opgavegrupper i KAB www.kab-bolig.dk/opgavegrupper

Krisen i det almene beboerdemokrati kan løses af noget
så simpelt som opgavegrupper af ph.d.-studerende Elizabeth Toft Kristjansen, Politikens Byrum, 10. marts 2020.

Opgavegrupper i 3B. https://www.3b.dk/bestyrelse/opgavegrupper

Opgaveudvalg i Gentofte Kommune. https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/
Opgaveudvalg

Samskabt politik i den almene boligsektor af ph.d.-studerende Elizabeth Toft Kristjansen, DenOffentlige.dk, 30. nov.
2018.

K AB-FÆLLESSK ABET
ROSKILDE
DIT BOLIGSELSKAB

NORD
Ø

V

S

BAKKEHUSENE

I

BOLIGSELSKABET SORTEMOSEN

I GENTOFTE EJENDOMSSELSKAB

NYBROGÅRD KOLLEGIET

I

I

GRØNNEGÅRDEN

STORE BAKKEHUSE

I

I

HEIMDAL I

VED CLASSENS HAVE

I

HILLERØDHUS

I

JÆGERVANGEN I KASTELSHAVEN

VENDSYSSELHUS

Vester Voldgade 17 I 1552 København V I T 33 63 10 00 I www.kab-bolig.dk

I

