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Forudsætninger:
DALBO er et Andelsselskab,
der helt eller delvist administrerer almene
boIigorganisationer.
DALBO samarbejder derigennem med boIigadministrationer
og politiske
valgte bestyrelser og ser på, i sit administrationsarbejde,
hele den samarbejdende boligorganisations
samlede interesser i forhold til lejere,
boliger, administration
og eksterne samarbejdspartnere
i henhold til Lov
om almene boliger paragraf 6:
'E/7 almen boligorganisations
hovedformål
er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere
almen boliger [...]."
DALBO har derfor 5 fokusområder:
1. Kundekreds.
De der køber sig til en serviceydelse
hos DALBO.
2. Andelshavere.
De boIigorganisationer,
der har indbetalt andelskapital.
3. Medarbejdere
på DALBO's kontor og i boIigorganisationerne.
4. Kolleger i eksterne fællesskaber
som f. eks BL.
5. Det omgivende samfund.

D-ÅLBCI

Værdigrundlag

De beslutninger,
som DALBO har ansvaret For, tages altid ud fra hvad, der tjener til bedste For helheden i de forskellige Fokusområder,
der som en selvfølgelighed
udmøntes i god service ud fra en
opfyldelse af følgende
4 kerneværdier:
1.
2.

3.

4.

Pålidelighed:
Ved at DALBO gennem kvalitetsstyring
administrerer
efter hensigteni
en bestemt
periode og derigennem skaber tillid til det, vi gør, siger og mener.
Høj kvalitet: Ved at DALBO altid har styr på sine data, på lovgivning inden for boligområdet og på
boIigorganisationers
problemstillinger,
så vi får et stærkt afsæt til at styrke praksis og dialogen
med vore samarbejdspartnere
i de 5 fokusområder
til høj strukturel kvalitet, høj proceskvalitet
og
høj resultatkvalitet
og derved afspejle, at vi er en kompetent samarbejdspartner.
Venlig og imødekommende
optræden:
Ved at udførende personer er sig bevidst at være venlige og imødekommende,
når vore samarbejdspartnere
henvender sig eller de fora, hvori vi mødes
med vore samarbejdspartnere
Kvalitetssammenhæng,
Integritet:
Ved i en pågældende situation at gøre det, som er rigtigt at
gøre og ikke bare gøre det, som vi har ret til at gøre, således at der skabes sammenhæng
i handlinger, værdier,
hensyn, metoder, foranstaltninger,
principper, forventninger
og resultat.
JI Å

t
Målsætning

DALBO's målgruppe er, uden geografisk begrænsning,
primært små og mellemstore almene boligorganisationer,
private andeIsboIigforeninger
samt kommuner.
Det er DALBO's målsætning at have tilfredse kunder, andelshavere
og medarbejdere
ved at levere hensigtsmæssige
serviceydelser
på højt niveau og styrke medarbejderes
kvalifikationer
til at
løse deres opgaver.
Der skal i de kommende år sættes ny fokus på samarbejde og hvordan DALBO ønsker dette
samarbejde udført i praksis, også så vi ved, hvornår et samarbejde eventuelt skal bringes til ophør. Yderligere vil vi højne dialogen både med kunder, andelshavere
og medarbejdere,
således at
kompetencestridigheder
undgås, og administrative
opgaver bliver løst på den mest hensigtsmæssige og værdiskabende
måde.
Vi vil i de kommende 5 år være meget optaget af og arbejde med vores image hos vore samarbejdspartnere.
Gennem en målrettet markedsføring
skal kendskabet til DALBO øges og dermed
skabe synlighed for, hvad DALBO kan udføre af pålidelig og kompetent service for vore nuværende og potentielle kunder. Vores mål er derigennem at udbygge kundekredsen
såvel som andelshavere.
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Handlingsplan

DALBO

for 2019-2024

DALBO må løbende forholde sig til de aktuelle udfordringer,
som boIigorganisationerne
over for, så vi kan leve op til det serviceniveau
vi lover, over for vore samarbejdspartnere
og medarbejdere.
Dette har høj prioritet både i DALBO's
bestyrelse
og administration
Vort motto

er: Optimale

lØsningeriet

godt

samarbejde.

Derfor

skal vi bådei

står

bestyrelse

og administration,
gøre en ihærdig indsats for at yde den service og skabe det miljø, der
skal til i alle vore fokusområder,
for at skabe optimale løsninger og et godt samarbejde
med
vore interne partnere - medarbejdere,
kunder og andelshavere
- såvel som eksterne partnere- kolleger og det omgivende
samfund.
Ud fra dette har vi derfor fastlagt Tølgende målbare handlingsplan
for den kommende
5 års
periode fra 2019 - 2024 i overensstemmelse
med DALBO's kerneværdier
og målsætning.
Da vi har en struktur, hvor man kan være
kunde uden at være
andelshaver
med indbetalt
andelskapital,
skelnes der i handlingsplanen
mellem kunder og andelshaver
6.

I forhold

til kunder

6.1. Kundeservice
Vi skaliDALBO
drage omsorg for, at der er en høj kundeservice
ii
I det kommende
år skal det defineres,
hvad vi mener med høj kundeservice.
Ud
fra vores værdigrundlag
og målsætning,
skal der dernæst udarbejdes
en plan
for, hvordan DALBO's administration
fremover skal sammensættes,
og om vi
har de nødvendige
ressourcer,
der skal til, for at yde en høj kundeservice.
ø
Der skal i det kommende
år udarbejdes
en plan for, hvordan samarbejdet
mellem DALBO's
bestyrelse
og ledelse skal føre til en høj kundeservice
ii
For at virkeliggøre
dette skal der hvert år være en dagsretræte/konvent
eller inspirationsdag.
Der tages ikke beslutninger
på en sådan dag. Men det er en dag,
hvor ansatte og bestyrelse
mødes og drøfter udfordringer
og planer. En dag,
hvor vi drømmer
sammen om DALBO's
hele virksomhed.
Der kan lægges specifikke kurser ind på en sådan dag, der hjælper med at drømme,
sætte mål, lave
planer og hvordan vi sætter handling bag ordene på vej til en høj kundeservice.
ii

I det kommende
år skal vi, både i DALBO's administration
og Bestyrelse
arbejde
med spørgsmålet
om, hvordan vi engagerer
os, og hvordan vi styrker vores engagement
i EG-Politik
og EG-Administration.
Nye kunder skal altid gøres opmærksom
på disse to ERFA Grupper og orienteres
om, hvordan man bliver
medlem af disse.

6.2. Kursusvirksomhed
For at indsatsen
over for vore kunde kan udmøntesigod
kundepleje
og forstærke
kendskabet
til hinanden
kunderne
imellem og DALBO, er det vigtigt, at der er et relevant og godt kursusudbud.
ii
Udadtil: DALBO må løbende holde sig orienteret
om, hvilke kursusudbud,
der
udbydes f.eks. fra BL og andre lignende organisationer,
som kan være relevante for vore kunder, både deres ansatte og deres bestyrelsesmedIemmer
at deltage i.
ø
Indadtil: Se senere under "Medarbejdere"
s
ø

ii

Vi skal frem til det næste årlige Repræsentantskabsmøde
undersøge
om dette
møde skal kombineres
med et kursustiltag.
DALBO vil i den kommende
periode sætte ressourcer
af til et godt samarbejde
med det af ERFA gruppen nedsatte
Kursusudvalg
i bestræbelserne
på at få relevante og spændende
kursustilbud.
Der skal være
en løbende information
til
vore kunder om disse kurser.
For at gøre arbejdet så effektivt som muligt, skal der altid, når en beslutning
er
taget, være klare retningslinjer
for arbejdsfordelingen
mellem administration
og
Bestyrelse
for områder, der ikke er afspejlet i vedtægter
og "Stillingsbeskrivelse
for medlemmer
af direktionen"
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6.3.YdelseogfIeksibilitet
DALB
Det er en kendsgerning,
at vore kunder natur1igvis stiller krav til DALBO om, hvordan de
ønsker
deres opgaver løst. Kan DALBO stille krav til vore kunder?
ii
For at kundernes opgaver kan løses optimalt, skal der i løbet af det næste år
drøftes indgående i DALBOS bestyrelse og lægges
konkrete retningslinjer for
hvilke krav, vi vil stille til vore kunder, således at DALBO kan være sikker på, at
egne værdier og målsætning bliver overholdt i forbindelse med kundens aktiviteter. Det hører også til denne drøftelse at finde retningslinjer for, hvornår et samarbejde eventuelt skal bringes til ophør
ø
Bestyrelsen skal, sammen med DALBO's Direktør, inden udgangen af 2019
drøfte, hvordan vi vil markedsføre
os, så vort image er synlig både i, hvad vi
kan, og på hvilken måde, vi udfører
vort samarbejde med kunderne.
s
Fleksibilitet er et nøgleord for DALBO i forhold til kunder. Bestyrelsen og Direktøren skal derfor nøje overvåge, at beslutningerne
taget af bestyrelsen og/eller
Direktøren gør det muligt for vores administration,
at levere en ydelse, der er
fleksibel og tilpasset i størst mulig omfang til den enkelte kundes behov og ønsker for en velfungerende
og professionel boIigadministration.
ii
Som en del af vores kvalitetsstyring,
skal DALBO i de kommende 2 arbejdsår
foretage en målrettet undersøgelse
blandt vore kunder i afdækning
af beboelsestyper, beboersammensætningen
og drøfte de muligheder, som loven om udlejning åbner op for i forskellig udnyttelse af boligmassen.
DALBO bliver dermed
en udfarende kraft og inspirationskilde
til vore kunder. Dette kan ske både gennem ledelsens besøg hos den enkelte boligorganisation,
men også gennem
EG-Politik og EG-Administration.
ii
Som en del af vores kvalitetsstyring
skal kundernes omkostninger
til administration hos DALBO være forudsigelige
og rimeligt konstante. Der skal inden udgangen 2019 foreligge et forslag til bestyrelsen fra Direktøren om, hvordan vi
kan øge vores omsætning ved tilgang af kunder, og hvordan kunder Tastholdes,
ikke kun ved tilfredsstillende
ydelser, der er udført, men hvordan vi skaber tillid
og dermed ønske om at blive kunde hos os ved at vores kerneværdier
og målsætning
er tydelige.
6.4. DALBO's
hjemmesider
DALBO servicerer, foruden egen hjemmeside,
hjemmesiderne
forbo1igorganisationerne p.t. HøjerAndeIsboIigforening,
LøgumkIosterAndelsboIigforening,
Rødding
Andelsboligforening,
Rødekro
Andelsboligforening
og Tyrstrup AndeIsboligforening.
Ud fra vores kerneværdi: Pålidelighed,
er det vigtigt, at vi er på højkant med den digita/e mulighed. Derfor er det vigtigt at have velfungerende
hjemmesider.
Vores målsætning er at arbejde med vores image hos vore kunder.
ii
Hjemmesiden
skal altid være opdateret med hensyn til de oplysninger, der ligger på hjemmesiden.
ii
DALBO's hjemmeside skal indeholde al nødvendig information omkring alle
aspekter af DALBO's arbejde og informere om alt, hvad der har med almene boliger at gøre indenfor DALBO's virkeområde.
ø
Der skal derfor være de nødvendige links til diverse referater fra bestyrelses- og
repræsentantskabsmøder,
samt til gældende love om almen boligbyggeri vedtaget i Folketinget og beslutninger fra samarbejdende
kommuner.
s Det skal undersøges om der skal afsættes flere midler og personalekræfter
til
denne opgave.
7. I forhold til andelshavere
Det somihand1ingsplanen
er anført omkring forholdet til kunderne gælder også for ande1shavere, når de køber sig ti1 ydelser hos DALBO og dermed bliver kunder.
Herudover er der en række opgaver, som DALBO skal løse over for vore andelshavere.
Andelshavere
er jo de boIigorganisationer,
som har indbetalt andelskapital.
Disse er dermed medlem af DALBO's Repræsentantskab,
og Kontaktudvalg
og kan deltageidisses
møder, hvor der er en bred orientering fra bestyrelse og Direktør om DALBO's hele virksomhed.
5
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DALBO
7.1. DALBO's
Repræsentantskab
DALBO afholder en gang årligt et Repræsentantskabsmøde,
hvor hver enkelt
andelshaver
kan sende en eller flere repræsentanter
afhængig
af boligorganisationens størrelse.
Det er Repræsentantskabsmødet,
der vælger DALBO's
bestyrelse og godkender
DALBO's
regnskab.
Bestyrelsen
skal inden næste repræsentantskabsmøde
arbejde med idåer til, hvordan repræsentantskabsmøderne
kan udvikles, hvordan de skal afholdes og hvad de foruden de faste punkter
skal indeholde.
Idåerne skal også indeholde tanker omkring, hvordan der kan
kobles informationer
af mere principiel karakter til Repræsentantskabsmødet.
DALBO's
bestyrelse
skal inden udgangen
af 2019 drøTte og afgøre sig for,
hvordan andelshavere
skal betragtes,
som ikke sender repræsentanter
til repræsentantskabsmøderne
og hvilke initiativer der kan tages for at få alle med..
Det skal ligeledes i bestyrelsen
drøftes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt,
at arrangerer besigtigelsesture
til spændende
almene boligbyggerier
til inspiration
for
repræsentantskabets
medlemmer
udover det som Kuben-management
arrangerer. Ansatte i DALBO's administration
kunne ligeledes deltage i disse ture.
Kontaktudvalget.
Der henvises til Reglementet
for disse møder.
7.2. DALBO's
bestyrelse
ø
DALBO's
bestyrelse
har det overordnede
ansvar for DALBO's
hele virksomhed
i
henhold til "Forretningsorden
for bestyrelsen
i Andelsselskabet
DALBO". Der
skal derfor inden udgangen
af 2019 sættes et arbejde i gang, som skal undersøge
opbygningen
af organisationen
og eventuelt foretage de nødvendige
ændringer, så DALBO kan fortsætte
med at levere en tidssvarende,
pålidelig og
kompetent
service. Undersøgelsen
skal også indeholde
drøftelser
af bestyrelsens sammensætning
og bestyrelsesmødernes
antal o.a. der i relation til bestyrelsens arbejde skønnes nødvendigt
at se på.
s
Bestyrelsen
skal tilse, at den forretningsorden,
der godkendes
på førstkommende bestyrelsesmøde
efter bestyrelsesvalget
ved Repræsentantskabsmødet
er i
overensstemmelse
med de faktiske forhold, vore kerneværdier
og målsætning.
ii
Der skal i de kommende
fem år sættes meget fokus på samarbejde
og hvordan
DALBO ønsker dette samarbejde
udført i praksis. Derfor må bestyrelsen
i perioden løbende undersøge,
hvor risiko for kompetencestridigheder
kunne ligge og
hvordan administrative
opgaver bliver løst på den mest hensigtsmæssige
og
værdiskabende
måde.
8.

I forhold

til medarbejdere

IDALBO
er vi meget glade for vores kompetente
og engagerede
medarbejdere.
livsnerveiet
Andelsselskab
som vores. De er vores vigtigste ressourceimødet
kunder og andelshavere.
De er samtidig den afgørende
ressource
for DALBO.

Det er en
med vore
Medarbej-

dere er vita1e for løsningen
af vores opgaver på et kvalificeret
niveau. Det er derfor vigtigt,
at vi eristand
til at tiltrække, fastholde
og uddanne højt kvalificerede
medarbejdere
inden
for relevante
faggrupper.
Medarbejdere
ska1 sikres arbejdsvilkår,
der sikrer sammenhæng
mellem arbejds- og privatliv, og som fastholder
e(ler øger medarbejderes
kompetencer.
s
Når indeværende
Målsætning
er godkendt af bestyrelsen,
skal den forelægges
samtlige medarbejdere,
så hver enkelt medarbejder
kender DALBO's målsætninger, og gennem dette kendskab,
også til eget arbejdsområde,
kan arbejde
for, at må)sætningen
kan opfyldes.
Det påhviler direktøren,
at forelægge
den
godkendte
målsætning
for medarbejderne
og skal være en del af ansættelsessamtale ved nyansættelser.
Direktøren
skal desuden ved hver Medarbejderudviklingssamtale,
MUS, drøfte med pågældende
medarbejder
om, hvordan
han/hun i sit arbejde er med til at opfylde målsætningen.
Dermed får DALBO sit
ønske om at have loyale og selvstændige
medarbejdere
opfyldt. Ved at inddrage vore medarbejdere
i de overordnede
mål for vores virksomhed,
håber vi at få
ii

medarbejdere,
der trives med Trihed under ansvar.
DALBO vil være
en arbejdsplads,
hvor omgangstonen
er behagelig,
ved, at deres mening bliver hørt. DALBO ønsker, at medarbejderne
krav, der stilles til dem.
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8.1.
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er nødvendigt

medarbejdere
s

passer

For at opfylde
netop

inden

spekteret

vores

ii

som

Såfremt

unge
plads

flere

til den almene

har eget

at have

kompetente

på at nye
medarbejdere

vi ønsker

må vi undersøge,

hvorvidt

og løbende

boIigadministration,
kontor

der vægt

Tra

stab
og fordi

landskab

at afskedige

måde,

ders

mulighed

for at komme

som

således

for den enkelte

lægges

Når det alligevel

medvirke
således

såvel

som

at være

et re-

det er hentil at uddanne

at vi altid

hos vore

kan fyl-

andelsha-

kontor.

og sober

over

altid

elevpladser

ud i vort eget

det er nødvendigt

ønsker

med

for elever,

onel

DALBO

nyansættelser,

felt i boligvirksomheden,

at oprette

kvalificerede
vere,

målsætning

uddannelsessted

de en ledig
s

med

medarbejdere.

ind i den eksisterende

for vores

sigtsmæssigt,

at fastholde

bedst

muligt

videre

at være

med

personale,
tilgodeser

Det er en vigtig
7

det ske på en professiafskedigede

medarbej-

sin tilværelse.

en arbejdsplads,

medarbejder.

skal
den

der i høj grad
forudsætning

viser

ansvar

for at trives,

=;tl'Wa
DAL"'

medarbejdere
behandles
med anerkendelse
og respekt, uanset hvilken situation man måtte befinde sig i.
Det er ligeledes vigtigt, at medarbejdernes
problemer
på arbejdspladsen
tages
alvorligt og søges løst. Vi vil overveje om vi skal etablere en tillidsmandsordning, således at den enkelte medarbejder
ikke skal gå alene med sine problemer.

I sværere tilTælde, har Direktøren
frie hænder til, hvis denne skønner at DALBO
ikke er gearet til at behandle en sådan vanskelig
situation,
som måtte opstå, at
tage kontakt til professionelt
ekspertise,
som kan kaldes ind som assistance
til
at løse problemstillingen
i forhold til medarbejderen.
Der skal ved næste budgetlægning
ses på muligheden
for, at der kan afsættes midler, således at det,
de facto, er økonomisk
muligt at indkalde assistance.
Det skal også være
muligt at medarbejderen
gennem tillidsmanden
og i samråd med Direktøren
kan
indkalde professionel
assistance.
På den måde kan DALBO opfylde sit ønske
om god medarbejderpleje,
at medarbejdere
i vanskelige
arbejds- eller livssituationer behandles
ordentligt,
anstændigt,
med værdighed
og respekt. Der henvises endvidere
til "StiIIingsbeskrivelse
for medlemmer
af direktionen"
§ 3.
9.

I forhold

til kolleger

Ko1leger eridenne
målsætning
defineret som personer,
der arbejderiandre
fællesskaber
som BL o./. For at kunne opfylde vores overordnede
målsætning
er det vigtigt at erkende at
andre boligadministrationsorganisationer
arbejder med de samme problemstillinger
som vi.
Derforkan

vi høste

9.1. Samarbejde
ø

s

ii

ffl

ii

en god del erfaring
med

andre

ved at deltageide

eksterne

fæffesskaber

boligorganisationer

ERFAgruppen.Deni2017oprettedeEG-poIitikogtidIigereoprettetEG-Administration
er vigtige medspillere
i vores bestræbelser
på at opfylde vores målsætning. Vi vil fremover
være
aktivt med i disse sammenhænge
og gerne stille
ressourcer
til rådighed for at ERFA grupperne
kan opfylde deres målsætning.
Hvis ingen anden løsning findes, stiller DALBO gerne sekretær til rådighed for
både EG - Politik, EG - Administration
og EG - Styringsgruppen.
DALBO ønsker at gå ind i et konkret samarbejde
med EG - Politik omkring kursusvirksomhed,
således at de kurser, der arrangeres
af EG - P træder i stedet
for en del af vore egne kurser.
I indeværende
målsætning
skelnes mellem kunder og andelshavere.
Andelshavere er alle med i EG - P, men denne udgør en større kreds. Det skal i den
kommende
5 års periode undersøges,
hvorledes
vi skaffer flere kunder, som
senere kan blive andelshavere.
Der er også boligorganisationer,
som er medlem
af EG - P og EG - A, men uden at være kunder eller andelshavere.
Det skal løbende undersøges
hvorledes
ændringer
i så henseende
kan komme på tale.
BL er en landsdækkende
boligorganisation.
De fleste aF vore andelshavere
er
p.t. med i BL's Kreds 7 og Kreds 8. Vi vil i den kommende
5 års periode bestræbe os for at være gode medspillere,
også således at BL o.l. kan få gavn af
vores ekspertise.
DALBO ønsker at være synlig i forhold til almene boligorganisationer
og at være
kendt som reel og pålidelig samarbejdspartner.
Der skal i de næste 2 år finde en
aktiv og effektfuld
markedsføring
sted på området.
Ultimo 2019 skal Direktøren
udarbejde
et notat omkring
bestyrelsen.

9.2. Samarbejde

med

kommune

denne

større

og andre

indsats

offentlige

i markedsføring

til behandling

institutioner

Som et lediDALBO's
opgave med at sikre boIigorganisationens
fortsatte udvik1ing,
ii
Vil vi i den kommende
5 års periode om nødvendigt
udbygge vores dialog med
de kommuner
og andre offentlige
institutioner
i vores andelshaveres
områder
for at afdække boligbehov
både hvad antal og faciliteter
angår.

8

i

IO. I forhold
DALBO

til omgivende
ønsker

medarbejdere

at være en social
men også

samarbejder
søgende.
10.1.

samfund
ansvarlig

ved at være

med DALBO,

organisation.

med til at sørge

er et godt og økonomisk

Både

med fokus

for at de boIigorganisationer,
overkommeligt

DALBO

på egne

alternativ

der

til bolig-

Miljø
s

DALBO ønsker at være en miljømæssigt
ansvarlig
organisation.
Der skal løbende være fokus på, hvordan vi gennemfører
energibesparelse
og genbrug.

s

Vi vil i den kommende
bliver en IOO % grøn

ii

DALBO ønsker at være en organisation
med et godt og åbent
sen, med et image som en anstændig
organisation.

s

Vi vil arbejde på at øge en positiv kommunikation
nem hjemmesiden
og direkte med pressen

10.2.

I forhold

s

5 års periode
organisation.

undersøge,

hvad der skal til for at DALBO

til pressen

Det er bestyrelsens
lokalsamfundet

opgave,

inden

at gøre

til pres-

med omgivelserne,

Direktøren

for boligområdet,

forhold

opmærksom

således

både gen-

på gode

at det kan tilgå

historier

pressen

Evaluering
Der vil efter godkendelsen
redskab

for resultater

af denne

for opfyldelsen

målsætning

blive udarbejdet

af målsætningen.

DALBO's

en logbog,

som styrings-

bestyrelse

vil årligt

ere målsætningen
og undersøge
om handlingsplanen
efterleves.
Dertil bruges
som et løbende redskab,
der er på dagsordenen
ved hvert bestyrelsesmøde.
DALBO's

bestyrelse

hvis disse ikke svarer
som taler herfor.

Godkendt

vil ligeledes

om nødvendigt

overens

med det omgivende

og underskrevet
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målsætning

samfund,
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03.12.2018
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logbogen

eller hvis der er andre

Aabenraa

Preben

evalu-

Løsch

grunde,

i

