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Hvad er Alment Talent Akademi - ATA? 

 
Et 1-årigt uddannelsesforløb for 
talenter i boligorganisationer 
Fokus på bl.a. forandringsledelse og 
projektledelse 
Deltager med eget forandringsprojekt 
14 talenter gennemførte ATA i 2016 
Næste ATA forløb: august 2017  
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Alment Talent Akademi er en uddannelse, der specifikt er udviklet til almene boligorganisationer.  Det gør denne uddannelse til noget helt særligt, idet der tages udgangspunkt i de aktuelle udfordringer og omstændigheder, almene boligorganisationer befinder sig i.Uddannelsen er blevet til på baggrund af ’P23 – fra viden til forandring’ – en to-årig uddannelse, der havde til formål at udvikle forandringsprojekter og talenter i almene boligorganisationer. Uddannelsen blev udviklet og gennemført i regi af AlmenNet og finansieret af RealDania. Boligkontoret Danmark!!!



”Det er vigtigere end nogensinde før at sektoren er 
omstillingsparat. Vi skal gå fra en opfattelse af at 
være en driftsorganisation til at være en 
serviceorganisation – udviklingsorienteret.  
ATA har ramt lige ned og givet os nogle redskaber og 
udvikling til en medarbejder der sidder med 
udviklingsprocesser”.  
 
  - Leif Jensen, Århus Omegn 
 
 



Hvorfor ATA? 

 
At styrke boligorganisationers evne til at håndtere forandringer, fordi 
forandringer er et vilkår 

 
Generelle udviklingstendenser i den almene sektor:  
 

Mere/bedre service for færre penge 
Stadig mere komplekse udfordringer  
Ændringerne kommer hurtigere end tidligere 

 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Komplekse udfordringer: små boliger til lavere husleje, udkandts problematikker, boligbeskatning – dvs. politisk interesser på internationalt (Basel), nationalt (Boligbeskatning) og lokalt (urbanisering – svært at leje boliger ud som ligger i udkanten af byerne, selvom de godt kan udleje i midtbyen i provinsen). Boligsociale opgaver er komplekse og det er arbejdet med Helhedsplanerne også. Det kræver at man er omstillingsparat, og boliger kan man jo ikke ændre overnight, så det kan være udfordrende at være omskiftelig. Flygtning problematikken er et godt eksempel på at forandringer kommer hurtigt. 



Hvorfor ATA? 

Fokus på løsninger og metoder til at skabe udvikling og forandring 
 
ATA kan bidrage til at udvikle en forandringskultur, der kan håndtere nuværende og 
fremtidige udfordringer, som kan være:  
 

• Tværgående 
• Projektorganiserede 
• Fleksible og inddragende 
• Nytænkende  
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Forandringsprojekt 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Forandringsprojekterne kan både være interne forandringer i organisationen eller forandringer i relation til omverdenen (mest nærliggende er beboerne)”Pas på huslejen”- lignende projekter: Gennemføre besparelser på driftsudgifter til fx maskinpark, lønomkostninger, og fx håndtering af klager, håndtering af synsforretning og optimere samarbejde med beboerdemokratiet, og dermed spare tid og ressourcer på misforståelser.Himmerland: at etablere et fremtidspanel på tværs af organisationen, som har til formål at spotte trends og en projektstyringsstrategi til tværgående udviklingsprocesserTårnbyhuse: renoveringsprocesser – udfordrende med inddragelse af beboere. Værktøjer til at lede møder og processer, hvor de inddrog beboere. 



ATA2016 - forandringsprojekter 

Boligorganisationer/adm. Ca. antal lejemål 
 
1. Tårnbyhuse    2.100  
2. Århus omegn    3.000 
3. Sundby-Hvorup   3.500 
4. Bomidtvest    3.600 
5. Boligkontoret Fredericia   5.000 
6. Brabrand boligforening   5.000 
7. Boliggården     6.000 
8. Alabu Bolig    6.000 
9. Himmerland Boligforening 7.000 
10. Boligkontoret Danmark                31.600 
11. Domea                 53.000 
12. BL – Danmarks Almene Boliger 

Forandringsprojekter  
 

Effektiv drift 
Digitalisering/bedre beboerservice 
Udvikling af projektstyringsmodeller 
Optimering af renoveringsprocesser 
Fremtidsprojekter  
Strategiproces  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Konkrete resultater af projekterne: Også mindre boligorganisationer kan være med!!



Talenter 

Inspektører 
Økonomimedarbejdere 
Byggeteknikere 
IT projektledere 
Kommunikation- og 
marketingkonsulenter 
Udlejningspersonale 
Driftschefer 
Udviklingskonsulenter 

 



Men hvad siger 
chefen? 

https://bl.dk/kurser-og-raadgivning/alment-talent-akademi/erfaringer-fra-alment-talent-akademi-2016-video/
https://bl.dk/kurser-og-raadgivning/alment-talent-akademi/erfaringer-fra-alment-talent-akademi-2016-video/


 
 
 
Hvad siger talenterne? 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Alle talenter vil gerne anbefale ATA til andre!!!

https://bl.dk/kurser-og-raadgivning/alment-talent-akademi/erfaringer-fra-alment-talent-akademi-2016-video/
https://bl.dk/kurser-og-raadgivning/alment-talent-akademi/erfaringer-fra-alment-talent-akademi-2016-video/


UDDANNELSENS OPBYGNING 

ATA2017 

Forandringsledelse 

Forandringsprojekt Værktøjsdage Coaching 

Projektledelse 

Brancheindlæg Ledelsesdage 



GENNEMGÅENDE UNDERVISERE 

Steffen Tange,  
Partner i Summit Consulting 
 

 
 
Anette Kristensen,  
Partner i ModusPlus 
 
 
 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
På faglige værktøjsdage trækker vi på eksperter i netop de værktøjer – det gælder fx kommunikation. Derudover vil vi på ledelsesdagene have oplæg som handler specifikt om den almene sektor. De aftaler er vi ved at få plads nu. Både Anette og Steffen har arbejdet sammen med boligorganisationer de senere år om deres forandringsprocesser og projekter. 



ATA 2017 

• 10 moduler + individuelle coachingsessioner 
• Start i august 2017 - maj 2018 
• Åbent for ansøgninger nu 
• Ansøgningsfrist 15. juni 2017 
• Pris: 68.000 kr. (50.000 for talent nr. 2, eller 3) 
 
Hvad skal boligorganisationerne bidrage med? 
• Et talent 
• Et forandringsprojekt 
• Ledelsesopbakning – lederen deltager tre dage i løbet af året 
 



ATA 2017 
 
Ansøg på Bl.dk 
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