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Samarbejde – en forudsætning for den sunde
boligafdeling

Inspektørens samarbejde med ejendomsmester
og bestyrelse

Det daglige samarbejde mellem ejendomsmester, afdelingsbestyrelse, inspektør og beboere skal struktureres,
så krav og ønsker opfyldes samtidig med, at afdelingens
sunde økonomi fastholdes.

Ejendomsmesteren refererer til inspektøren, som er
chef og personaleleder. Inspektøren kommer i afdelingen mindst én gang om måneden til månedsmøde
med forud fastlagt dagsorden. I større afdelinger kan
mesterassistenten deltage i disse månedsmøder for at
sikre kontinuitet. Derudover kommer inspektøren ved
behov og kan efter nærmere aftale træffes via e-mail og
telefon.

Ejendomsmesteren er den centrale nøglefigur i boligafdelingen, og på ejendomskontoret koordineres indsatsen for at sikre velholdte og trygge boligafdelinger, hvor
alle beboere og ansatte befinder sig godt.

Regler og kompetencer
Én af afdelingsbestyrelsens vigtigste opgaver er at
forberede og gennemføre det årlige afdelingsmøde, og
efterfølgende at føre beboernes beslutninger ud i livet.
Før afdelingsmødet er bestyrelsen med til at lave budget
og vedligeholdelsesplan.
Afdelingsbestyrelsen har mulighed for at medvirke ved
ansættelsen af ledende ejendomsfunktionærer, men
det er DAB’s inspektør, der er chef for ejendomsmesteren og de øvrige funktionærer. Afdelingsbestyrelsen
og formanden har ingen instruktionsbeføjelser overfor
ejendomsmester og ejendomsfunktionærer.
Ejendomsmesteren skal i sit virke holde sig indenfor
rammerne af lovgivningen. Det er DAB og inspektøren,
der i det daglige udmønter lovgivningen i form af forretningsgangsbeskrivelser, procedurer, og tjenstlige pålæg.
Ejendomsmesteren arbejder også indenfor rammerne
af de beslutninger, der er truffet på afdelingsmødet. Er
der tvivl om, hvad de går ud på, er det også inspektørens opgave at skabe klarhed, eventuelt i dialog med
afdelingsbestyrelsen.
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Bestyrelsen samarbejder med inspektøren i forbindelse
med markvandring og budgetlægning og ved større
renoverings- eller vedligeholdelsesopgaver. Bestyrelsen
skal gå til inspektøren, hvis de er utilfredse med ejendomsmesteren eller ejendomskontorets måde at løse
opgaverne på.

Afdelingsbestyrelsens samarbejde med ejendomsmester
I modsætning til inspektøren er afdelingsbestyrelsen
til stede i afdelingen hele tiden, og der er kontakt til
ejendomsmester og ejendomskontor.
For at undgå forvirring er det vigtigt, at bestyrelsens kontakt til ejendomsmesteren er formaliseret. Der bør udpeges en kontaktperson, og det er kontaktpersonen, der
henvender sig til ejendomsmesteren. Andre medlemmer
af bestyrelsen går via den formaliserede kontakt med
forslag m.v. Kontaktpersonen skal kun henvende sig til
ejendomsmester – ikke til de øvrige funktionærer
Det er en god idé at have faste mødefrekvenser f.eks.
hver 2. uge eller én gang om måneden før afdelingsbestyrelsesmødet. På de faste møder kan man gennemgå
løbende sager og forslag. Her vil det også være naturligt at drøfte fremdriften i større opgaver eller projekter,
og redegøre for eventuelle forsinkelser eller andre
problemer. Ejendomsmesterens input til afdelingsbestyrelsesmøderne kan også aftales.
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Afdelingsbestyrelsesmøder
Ejendomsmesteren deltager ofte i (dele af) afdelingsbestyrelsesmøderne. Da timerne skal afspadseres, må
det nøje overvejes, hvordan møderne tilrettelægges. Er
det nødvendigt, at mester er til stede under hele mødet,
eller kan mesters sager komme på først?
Typisk vil der på hvert afdelingsbestyrelsesmøde være
en redegørelse om økonomien, samt en aktivitetsrapport. Det kan være skriftligt eller mundtligt, alt afhængig
af afdelingens størrelse og aktivitetsniveau.

Medarbejderne

Åbningstider og andre kontaktoplysninger bør være lettilgængelige, og der bør også være en fast regel om, hvor
lang tid, der må gå, før ejendomskontoret vender tilbage
til beboeren. Det kunne f.eks. være, at henvendelser
skal besvares senest dagen efter. Hvis svaret rummer
noget, der skal gøres, skal der være en oplysning om,
hvornår det planlægges gjort. Hvis denne frist ikke kan
overholdes, bør ejendomskontoret straks og på eget
initiativ fastsætte en ny frist.
Ejendomsmesteren deltager som regel i afdelingsmøder
evt. med et eget punkt om aktiviteterne i afdelingen.

Alle de ansatte på ejendomskontoret refererer til
ejendomsmesteren, som leder og fordeler arbejdet.
Hvis bestyrelsens medlemmer har ønsker og forslag til
funktionærernes arbejde, må de gå via kontaktpersonen / kontaktudvalget, som så kan tage sagen op med
ejendomsmester.

Vil du vide mere?

Det samme gælder inspektøren, der ikke bør “gå uden
om” mester, hvis der er problemer med en medarbejder.

• Sådan læses boligafdelingens budget – pjece fra
2007

Samarbejdet med beboerne

• DAB administrerer også almene boliger – folder om
DAB fra 2007

• Ny i afdelingsbestyrelsen – introduktion til regler m.v.
fra 2007

Kan vi hjælpe?
Hvis der er behov for at få sat samarbejdet lidt mere i
system, står DAB gerne til rådighed. Henvendelse kan
ske til din forvaltningsgruppe.

august 2007

Det er vigtigt, at alle er klar over, hvordan beboerne
skal henvende sig til ejendomsmester og funktionærer
med ønsker og forslag. Enten personligt i åbningstiden,
telefonisk i telefontiden eller skriftligt via brev eller mail.
Det kan kun skabe forvirring, hvis beboerne fremsætter
deres ønsker “ude i området”, når de tilfældigt møder
en ejendomsfunktionær. De bør i stedet henvises til
kontoret.

På www.dabbolig.dk kan du downloade mere materiale,
f.eks.
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