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Indledning
Dette strategipapir er resultatet af to års strategiarbejde igangsat af AlmenNets bestyrelse
i 2020. Med denne fælles strategi tager vi et
afgørende skridt i en ny retning. Strategipapiret sikrer, at repræsentantskab, bestyrelse
og sekretariat er enige om et sæt fælles ambitioner og en retning for, hvordan vi skaber
udvikling til gavn for det byggede miljø i den
almene sektor og ikke mindst, giver værdi til
AlmenNets medlemmer.
Strategiarbejdet har resulteret i store ambitioner for foreningen, som kræver mere og
andet end justeringer. Den forudsætter en
systematisk tilgang til indsamling af viden og
udviklingsbehov med en lang række af partnere, undersøgelser og ikke mindst evnen til
at stille de rigtige spørgsmål til, hvor vi mangler viden.
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AlmenNet fortsætter som medlemsbaseret
forening, men med nye ambitioner og nye
metoder. Med den nye strategi sættes en retning og gives nogle bud på, hvordan vi kommer i gang. AlmenNets bestyrelse vil evaluere strategien løbende og justere, hvor det
vurderes nødvendigt.
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Baggrund
AlmenNet har fungeret som udviklingsforening for det almene byggeri i nu 15 år og
er vokset i både medlemstal, arrangementer
og kommunikation. AlmenNets bestyrelse har
drøftet behovet for udvikling af foreningen,
særligt med henblik på at styrke udviklingsprojekterne, som har været foreningens udviklingsmotor og raison d’etre. Derfor blev
der igangsat et grundigt eftersyn, som resulterede i rapporten “13 år med AlmenNet - og
et blik mod 2030”.
Udfordringen lød: ‘Hvordan kan AlmenNet
- gennem indsigt i de nuværende brugeres
behov og forståelse af sine opnåede resultater og relevante megatrends - udforme en ny
og potentielt transformativ strategi, der sikrer
AlmenNets relevans som udviklingsbaseret
forening i årene fremover?’
I forbindelse med undersøgelsen blev der
identificeret udfordringer, interviewet stakeholders, analyseret 200 svar på en større
brugerundersøgelse, gennemgået arkiver og
data.
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Med indblikrapporten samt flere, intense bestyrelsesseminarer stod det klart, at bestyrelsen ønskede at arbejde mere proaktivt med
udvikling. Formålet har hidtil været at udvikle
gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger gennem brugerdreven innovation og
fælles læring.
Ambitionen for det nye AlmenNet er at blive
den førende videnshub for alment byggeri
og boligområder ved at spotte tendenser,
der rækker ud over nutiden, og lave partnerskabsbaseret udvikling med fokus på, hvordan udvikling med langsigtet relevans skal
munde ud i nutidens konkrete anbefalinger.
En principskitse for et samlet nyt AlmenNet
blev vedtaget af AlmenNets repræsentantskab den 11. november 2021. Med principskitsen er der taget stilling til de store linjer i
strategien. Nu handler det om at konkretisere
visionerne, der skal løfte AlmenNet fra udviklingsforening til videnshub for alment byggeri
og boligområder.
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Strategi

- videnshub for alment byggeri

Siden 2007 har AlmenNet skabt løsninger på
baggrund af medlemmernes konkrete udfordringer gennem brugerdrevet innovation. Det
har medvirket til et stort projektkatalog og en
række samarbejder, som har skabt konkrete
løsninger til de almene boligorganisationer.
Med denne strategi vil vi sikre, at AlmenNet
bliver den førende videnshub inden for alment byggeri og boligområder.
Vores ambition er, at AlmenNet skal sikre dyb
viden indenfor fokuserede udviklingsområder, der har en relevans for de almene boligorganisationer både i dag og på den lange
bane. Balancen mellem fokus og udsyn er
essentiel for vidensudvikling, der kan danne
rammen om beslutninger i dag, som er bæredygtige i fremtiden.
For at sikre det nødvendige fokus og relevans, vil AlmenNet proaktivt rammesætte de
kommende års udviklingsprojekter og pege
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på områder, hvor udvikling og nytænkning
er påkrævet. Det forudsætter et systematisk
og skærpet fokus på vidensindsamling – nationalt og internationalt. Derfor er det AlmenNets mål at kunne samle alle relevante parter
om strategisk udpegede problemstillinger
gennem en afgrænset periode.
Ambitionen er, at AlmenNet faciliterer rammer
for at samle partnere, der praktisk, teoretisk
og finansielt kan sikre, at den påkrævede udvikling og nytænkning munder ud i konkrete
anvisninger på handling.

Fokuseret udvikling
med et kikkertsigte

Centrum for
partnerskaber og udvikling

AlmenNets prioriterede udviklingsområder
skal danne rammen om foreningens arbejde
i fremtiden. Med udviklingsområderne sikrer
vi en faglig og praktisk dybde, hvormed vi
kan udvikle sektoren og det byggede miljø i
en positiv retning.

AlmenNet skal kunne se behov i fremtiden for
at sætte de rette projekter i gang – og samtidig skabe de rette, anvendelsesorienterede
resultater til nutiden. Vi skal sikre, at den almene sektor er på forkant med udviklingen
inden for det byggede miljø gennem fokuserede og strategiske indsatser. Udviklingsprojekter bliver den primære vidensgenerator i
foreningen. Derfor er det nødvendigt, at AlmenNet bliver et centrum for partnerskaber
med stærke aktører. I dialog og samarbejde
med relevante parter vil vi understøtte udviklingen af det almene byggeri og landets boligområder.

Det forudsætter, at vi på den ene side har et
stærkt kendskab til de udfordringer og potentialer den almene sektor står over for i dag,
og samtidig har evnen til at holde fremtidens
udfordringer, potentialer og vilkår op imod
vores nuværende virkelighedsforståelse.
Vi vil rammesætte prioriterede udviklingsområder med afsæt i AlmenNets medlemmer og
samarbejdspartneres viden og praksiserfaringer i dag, som understøttes af et advisory
board med en stærk viden indenfor teknologi- og samfundsudvikling i et længere perspektiv. Disse udviklingsområder skal sikre,
at vi som branche løfter vores viden, kompetencer og muligheder indenfor afgrænsede
udviklingsområder i mange år frem.
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Greb til
				udvikling
Med 15 års erfaring med udviklingsprojekter
og partnerskaber ved vi, hvordan vi skaber
ny viden og udvikling til den almene sektor.
Redskaberne udfordres og videreudvikles løbende i kontekst af projekterne. Med denne
fremgangsmåde vil AlmenNet arbejde fokuseret med projekter, projektpartnerskaber og
kvalitetssikring.

Prioriterede udviklingsområder
Et prioriteret udviklingsområde, er den faglige
afgrænsning eller konkrete problemstilling,
som AlmenNet arbejder med i en afgrænset periode. De prioriterede udviklingsområder skal være med til at sikre, at AlmenNet
fastholder et fokus og en dybde, der gør at
vi kan medvirke til at flytte sektoren og sikre
en forankring af den udvikling, som skabes i
perioden.
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Udvælgelsen af de prioriterede udviklingsområder er derfor et vigtigt og skelsættende
element i AlmenNets strategiske arbejde. Beslutningen skal bero på en tilpas vægtning
mellem medlemmernes behov, et blik ind i
fremtiden og konkrete analyser.
For at sikre et tilstrækkeligt stort udsyn på
fremtidens udfordringer starter en proces
med identificering af megatrends i samfundet med relevans for det byggede miljø. Advisory boardet spiller en særlig rolle i at sikre
et langsigtet udsyn for i AlmenNets arbejde,
som skal understøtte bestyrelsen i deres beslutning af det prioriterede udviklingsområde.
Sekretariatet sikrer at medlemmerne inddrages via surveys og interviews, så koblingen
mellem dybde og relevans sikres.
Processen for udvælgelse af det prioriterede
udviklingsområde i overskrifter:

1

2

Advisory boardet
drøfter relevante
trends inden for det
byggede miljø.

Der indsamles viden blandt
AlmenNets medlemmer og
bestyrelse, for at identificere
fokusområder med behov
for udvikling og
		
nytænkning.

3

AlmenNets sekretariat samler den
indkomne viden i et katalog
til AlmenNets bestyrelse.

5

Relevante undersøgelser
udarbejdes i relation til det
indkomne materiale fra
AlmenNets medlemmer og
advisory board.

4

De prioriterede udviklingsområder
besluttes af AlmenNets bestyrelse.

Udviklingsområderne offentliggøres
og udviklingsarbejdet initieres.
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Projekter
Projekter i AlmenNet kan have varieret form
og størrelse, men med det fælles sigte at levere løsninger til det almene byggeri.
Formål og langsigtede mål
Det primære formål med projekter er at generere ny viden om det byggede miljø, som er
målrettet den almene sektor. Det er afgørende, at projekter, der sættes i gang, har et strategisk sigte inden for de, af bestyrelsen valgt,
udviklingsområder. Det er afgørende, at projekterne er anvendelsesorienterede og skaber
resultater til sektoren. Projekterne skal generere viden inden for det byggede miljø med
både fokus og udsyn, som rækker ud over
eksisterende viden og forskning, og dermed
skaber konkret værdi til det byggede miljø og
for de almene boligorganisationer i Danmark.
Indhold
AlmenNets bestyrelse udbyder løbende et
antal specifikke fagområder eller problemstillinger, hvor der er et konkret udviklingsbehov.
AlmenNets sekretariat vil i den forbindelse
spille en aktiv rolle ift. at hjælpe med at rammesætte projekter, facilitere projektpartnerskaber m.v. Rammerne for de prioriterede
udviklingsprojekter planlægges detaljeret i et
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samarbejde imellem de bidragende parter og
sekretariatet, før igangsætning af projektet.
Et kendetegn ved prioriterede projekter fra
AlmenNet er, at de er veldefinerede både i
forhold til parternes roller og input, men også i
forhold til forventede resultater og afleveringsformat. Kravene til afleveringsformatet udvikles af AlmenNets sekretariat ud fra hensyn til
faglig dybde, konkret anvendelsesorientering og kommunikerbarhed. Der udarbejdes
et sæt retningslinjer for udviklingsprojekterne
som skal sikre, at afrapporteringen er konkret
og anvendelsesorienteret.

Aktører
Alle kan i princippet deltage i projekter eller projektpartnerskaber. Projektledelsen og
projektejerskabet aftales i den enkelte projektorganisering. Projektejer kan være en boligorganisation, en vidensinstitution eller en
anden organisation.
AlmenNets sekretariat vil løbende følge projekterne og sikre, at viden bliver delt, at projekterne leverer det aftalte, samt sikre, at
projekterne evalueres løbende. AlmenNets
bestyrelse drøfter og kvalificerer løbende
projekternes fortsatte relevans og bidrag til
de prioriterede udviklingsområder.

Partnerskaber
Vi tror på, at udvikling skabes i fællesskab.
Derfor vil vi skabe rammer for nye partnerskaber i det byggede miljø, som understøtter
foreningens strategiske mål.
Formål og langsigtede mål
Vi vil samle partnere, der praktisk, teoretisk
og finansielt kan sikre, at den påkrævede udvikling og nytænkning munder ud i konkrete
anvisninger på handling.

ling i dag og for fremtiden. AlmenNets medlemmer og sekretariat skal arbejde målrettet
for, at udvikling sker i et samarbejde med relevante aktører, så ny viden og praksis ikke
bliver endimensionel.
Indhold
Partnerskaber opstår ikke af sig selv. AlmenNet vil løbende samle relevante parter om
bordet til udvikling af ny viden og praksis. På
AlmenNets Projekt-Topmøder modnes partnerskaber i en faciliteret ramme med afsæt i
de prioriterede udviklingsområder.
Aktører
AlmenNet har altid udviklet i fællesskab med
andre aktører. Boligorganisationerne har været de væsentligste parter i udviklingen, og
praksissen har været, at boligorganisationerne altid sidder for bordenden. Vi ønsker
at udvide muligheden for at indgå partnerskaber, hvor øvrige aktører kan indgå i udviklingen på linje med boligorganisationerne,
såfremt udviklingen stadig skaber værdi for
den almene sektor.

Partnerskaberne skal sikre holistiske og dybdegående indblik i det byggede miljøs udvik13

Projekt-Topmøder
Projekt-topmødet er samlingspunktet for vidensudvikling og partnerskaber indenfor de
prioriterede udviklingsområder.
Formål og langsigtede mål
Projekt-Topmødernes primære formål er, at
skabe en kobling mellem det strategiske niveau og de operative projekter, som danner
grundlaget for ny viden.
Projekt-topmøder afholdes efter udmeldingen af de prioriterede udviklingsområder.
Formålet er at sikre udsyn samt facilitering af
projektpartnerskaber, og dermed bidrage til
rammesætningen af projekterne. Det er essentielt, at formen løbende revideres og udvikles.
Indhold
Projekt-Topmødet afholdes som et heldagsmøde og forventes at bestå af inspirationsoplæg fra oplægsholdere, der skal bidrage med
udsyn og perspektiv inden for det valgte udviklingsområde. For at rammesætte forskellige tematikker inden for udviklingsområdet,
følges op med en mere workshop-baseret
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tilgang. Derudover skal topmødet give plads
til at understøtte partnerskaber og give deltagerne mulighed for at interagere på kryds
og tværs omkring rammesætningen af mere
eller mindre definerede projekter.
Aktører
De primære deltagere vil være medlemmer
af AlmenNet, vidensorganisationer og finansielle samarbejdspartnere. Der vil blive lavet
en særskilt indsats fra sekretariatets side
for at invitere medlemmer og partnere, der
anses for at have størst impact og viden inden for udviklingsområdet. Arrangementet
er også åbent for øvrige interessenter med
interesse i at indgå i partnerskaber eller på
anden måde bidrage til udviklingsområdet.

Evaluering
Den nye, proaktive strategi fordrer at evalueringstankegangen ændres fra at være
bagudrettet til at være mere baseret på anvendelse. Hvor traditionel evaluering er bagudrettet, er AlmenNets evaluering fremadrettet og anvendelsesorienteret.
Fremadrettet vil bestyrelsen løbende drøfte
og kvalificere projekternes fortsatte relevans
og bidrag til udviklingsområderne. Advisory
board, bestyrelse og sekretariat bidrager alle
til løbende evaluering af projekterne og der
vil blive udarbejdet en evalueringsmodel,
som skal være med til at styrke det enkelte
projekt og give mulighed for at justere, hvis
det vurderes nødvendigt. Evaluering af AlmenNets prioriterede udviklingsprojekter skal
have flere dimensioner:
•

Ved planlægningen af projektet skal kvalitetssikring i processen prioriteres. Det
skal i tænkningen af udviklingsprojekterne være indlejret, at der løbende arbejdes
med kvalitetssikring.

•

Et centralt evalueringsparameter er, at udviklingsprojekterne munder ud i anvendel-

sesorienterede anvisninger. Kun gennem
praktisk anvendelse kan det afprøves, om
anvisninger er gode.
•

AlmenNets sekretariat følger løbende, om
de konkrete anvisninger fra et givet projekt bruges i praksis, herunder overvejer
kommunikationsmæssige tiltag eller, om
der er anledning til kvalitetsmæssige bekymringer.

•

Bestyrelsen og AlmenNets advisory
board bidrager og giver input til den løbende projektevaluering, som skal medvirke til en yderligere udvikling indenfor
feltet.

AlmenNets medlemmer inddrages i evaluering af projekters anvendelseegnethed og
kvalitet.
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Fra fokus til udvikling
Når AlmenNets prioriterede udviklingsområde er fastlagt, starter udviklingen af ny viden.
Som beskrevet indtil nu kan udvikling have
mange former, men den er først og fremmest
fokuseret indenfor en given problemstilling.
Men hvordan kommer vi fra fokus til udvikling?
Opstartsfasen
Det prioriterede udviklingsområde danner
rammen om AlmenNets arbejdsfelt i en afgrænset periode. Derfor er det vigtigt, at foreningens læringskurve indenfor det givne felt
stiger væsentligt efter udvælgelse. AlmenNets sekretariat indleder processen med en
omfangsrig vidensindsamling ud fra en fastlagt vidensmatrix. Indsamlingen skal sikre at
foreningen har det nødvendige afsæt for at
sætte udvikling i gang. Matrixen skal dække
viden og erfaring indenfor den almene sektor, i Danmark generelt, men også via internationale undersøgelser.
Med vidensindsamlingen som udgangspunkt
vurderes det konkrete behov for udvikling, så
projekter opstartes på de rigtige tidspunkter
og med de rette aktører omkring bordet.
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Kickstart
Når strategien er vedtaget, igangsættes et
forløb, hvor bestyrelsen og advisory boardet
konkretiserer fokusområder og rammesætter
de projekter, som skal udmeldes for de kommende år. Områderne meldes ud til potentielle partnere og andre interessenter, som
kan bidrage med værdifuld viden og sammen sætte nye udviklingsinitiativer i søen.
Med henblik på at skabe udvikling nedefra
og med et væsentligt engagement udbydes
konkrete udviklingsområder i dialog med relevante aktører og finansielle parter. Derudover inviteres alle med en aktie i det givne
udviklingsområde til AlmenNets Projekt-Topmøde, hvor partnerskaber modnes i dialog
med hele det byggede miljø.
Konkrete udmøntninger af Projekt-Topmødet
bæres videre til vurdering, udvikling og finansiering, så projekter og partnerskaber kan
opstartes.
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Udvikling løbende
Hen over den afgrænsede periode og som vi
bliver klogere på den prioriterede problemstilling, igangsættes nye initiativer løbende.
Det er AlmenNets strategiske opgave at
sikre, at vi opnår det højest mulige vidensgrundlag og engagement indenfor det givne
felt, således at udvikling danner grundlag for
ny praksis.
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Sideløbende med at ny viden udvikles, foregår en formativ evalueringsproces, som skal
sikre at projekterne kan føre til en forandret
anvendelsespraksis.
Når den tidsbegrænsede periode ophører,
genoptages processen på ny med et nyt prioriteret udviklingsområde.
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Projektcyklus
Nedenstående illustration er en forenkling
af den vidensopbygning, som opstår, når et
prioriteret udviklingsområde er udvalgt. De
enkelte udviklingsprojekter indgår i en itera
tiv proces, hvor foreningen bærer viden fra

færdige projekter, analyser og partnerskaber
videre til de næste projekter. Ambitionen er,
at vi med denne metode kan nå en ny praksis
indenfor det givne felt, der kan flytte sektoren
betragteligt.

Udviklingsområde

Formulering
Idé
Funding

Udvikling

Anvendelse
Erfaring

Kvalitetssikring

Evaluering
Kompetenceopbygning
Implementering
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Kommunikation

Produkt
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Organisering
				og drift
I dette afsnit kan du få et overblik over AlmenNets organisering, en beskrivelse af det nyetablerede advisory board samt AlmenNets
økonomiske og kommunikative afsæt.

Organisation
AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede boligadministrationer. AlmenNet har til
formål at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre
de almene boligafdelinger. AlmenNet har aktuelt 53 medlemsorganisationer. Tilsammen
repræsenterer de over 460.000 boliger - ca.
80% af alle almene boliger.
AlmenNet har et repræsentantskab, en bestyrelse og et forretningsudvalg, som er defineret i vedtægterne.
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Medlemmer
AlmenNets medlemmer er foreningens største drivkraft til at skabe værdifuld og anvendelsesorienteret udvikling til den almene sektor. Det er medlemmernes engagement, som
skaber brugerdrevet innovation, der kan afprøves i virkeligheden. Med AlmenNets strategiske sporskifte vil vi styrke medlemmernes
mulighed for at bidrage til udviklingen i det
byggede miljø.
Frem til idag har AlmenNets medlemmer kunne bidrage til udviklingen af projekter, som
projektejer, projektleder eller som medlem af
en styre-, følge- eller arbejdsgruppe. Dette vil
fortsat være muligt, men med udviklingen af
nye metoder for udvikling ønsker vi at skabe
et rum for, at AlmenNets medlemmer i højere
grad kan bidrage til udviklingen i andre relationer.

AlmenNets medlemmer fordelt på regioner

9
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3

14

12
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Vi ønsker at engagere medlemmerne i netværk, partnerskaber og udviklingsprojekter,
som ikke er direkte forankret i AlmenNet, men
som har en relevans for foreningens arbejde.
Medlemmerne skal desuden bidrage aktivt
til at udvælge AlmenNets prioriterede udviklingsområder og løbende kvalificere produkternes relevans. Gennem inddragelse før og
efter udvælgelse af det prioriterede udviklingsområde sikrer vi, at arbejdsfeltet har en
relevans gennem hele udviklingsfasen.
Når vi ønsker at teste nye praksisser af i virkeligheden, forudsætter det medlemmernes
engagement. Det er AlmenNets mål at implementere udvikling i virkeligheden med AlmenNets medlemmer som bidragsydere og
ambassadører for udviklingen.
Alle AlmenNets medlemmer kan fortsat præsentere deres idéer til nye udviklingsprojekter med henblik på at få sikret en kvalificeret
organisering, finansiering, evalueringspraksis og kommunikationsplan for projekterne.
Medlemmerne har desuden en væsentlig rolle på AlmenNets Projekt-Topmøde, hvor de
får mulighed for at bidrage aktivt ind i konkrete projektpartnerskaber og kvalitetssikre
udviklingen i den kommende årrække.
22

Bestyrelse og Forretningsudvalg
Med udrulningen af AlmenNets nye strategi
fokuseres foreningens strategiske opgave i
at rammesætte udviklingsprojekter og -områder, som kan udbydes til relevante samarbejdspartnere. Samtidig skal bestyrelsen
bruge Advisory boardets bidrag aktivt i udvælgelsen af de prioriterede udviklingsområder.
For at sikre det nødvendige rum til det strategiske spor i bestyrelsesrummet overlades
et større ansvar af foreningsdriften til forretningsudvalget og sekretariatet end hidtil. Beslutninger, som ikke har et strategisk snit til
de prioriterede udviklingsområder, afholdes
i forretningsudvalget, mens den faglige vurdering og behandling af konkrete udviklingsprojekt sker i sekretariatet.

Advisory board
Som understøttende organ til den formelle
organisering nedsættes et advisory board,
der skal medvirke til at udpege de prioriterede udviklingsområder og sikre fremdriften
indenfor disse. AlmenNets advisory boards
kompetencer skal bidrage til at sikre det nødvendige udsyn, som skal til for at sikre fremsynet udvikling med langsigtet relevans.

AlmenNet har indgået kontrakt med BL, således at sekretariatsbetjening forestås af BL
ud fra følgende principper, der skal sikre AlmenNet maksimal effekt af administrationsbidraget og sikkerhed omkring foreningens
økonomi:
•

Stordriftsfordele i forhold til arbejdet i BL’s
afdeling for kurser og rådgivning.

AlmenNets sekretariat
AlmenNets sekretariat spiller en central opgave i udrulning af foreningens strategi, og
vil have en væsentlig rolle i udviklingen af
projekter, partnerskaber og vidensindsamling.

•

Stordriftsfordele i forhold til BL’s afdeling
for kommunikation.

•

Økonomisk stabilitet, idet medarbejdere
er forankret i BL.

AlmenNets sekretariat skal varetage foreningens aktiviteter med udgangspunkt i bestyrelsens beslutninger. En væsentlig del af dette er, at sikre den fornødne viden indenfor de
prioriterede udviklingsområder og sikre, at
AlmenNets vidensgrundlag og medlemmer
bringes i spil i konkrete udviklingsprojekter
og partnerskaber.

Aftalen med BL kan opsiges med et års varsel. AlmenNets forretningsudvalg overvåger
løbende leverancerne fra sekretariatet, herunder kan forretningsudvalget udbede sig
redegørelser, så der er sikkerhed for, at serviceringen er tilfredsstillende.
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Advisory board
AlmenNet nedsætter et advisory board bestående af eksperter indenfor udviklingsområder, som influerer på den almene sektors
virkelighed i dag og i fremtiden. Den konkrete sammensætning og den løbende udskiftning beslutter AlmenNets bestyrelse.
Medlemmerne af AlmenNets advisory board
sidder i en tidsbegrænset periode, så sammensætningen altid er relevant for foreningens formål.
AlmenNets advisory board skal medvirke
til at identificere prioriterede udviklingsområder baseret på trends, viden og konkrete
observerede behov. AlmenNets advisory
board vil blive tillagt en central rolle som bidragyder til bestyrelsens og sekretariatets
arbejde med at spotte trends og identificere
udviklingsbehov.
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Advisory boardets opgave
Deres primære opgave er at udpege langsigtede udviklingsområder til AlmenNets bestyrelse, som i sidste ende vælger, hvilket udviklingsområde AlmenNet skal arbejde med
inden for en afgrænset tidsramme.
Advisory boardets valg dannes på baggrund
af en bred vidensopsamling fra medlemmer,
bestyrelse og data om byggeriets og den demografiske udvikling. Med advisory boardets
egen og den indsamlede viden udpeges
prioriterede udviklingsområder til beslutning
hos AlmenNets bestyrelse.
Advisory boardet faciliteres af en ekstern facilitator.
Denne procedure gentages op til en ny udmelding af prioriterede udviklingsområder.
Sideløbende med ovenstående proces bistår
advisory boardet sekretariatet og bestyrelsen
med at sikre udviklingsområdets relevans
gennem løbende projektevaluering.
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Økonomi

Formidling

AlmenNets driftsøkonomi består af medlemskontingent og tilskud fra finansielle parter.

Den viden, der genereres i forbindelse med
igangværende projekter, bliver det primære
omdrejningspunkt for AlmenNets fremadrettede kommunikation.

Medlemskontingentet betales årligt og fastsættes på repræsentantskabsmødet jf. AlmenNets vedtægter.
Foruden medlemskontingentet afholdes driftsøkonomien i dag gennem et årligt tilskud fra
Landsbyggefonden.
Driftsøkonomien dækker omkostninger forbundet med administrationsudgifter af sekretariatet, afholdelse af foreningsaktiviteter,
kommunikation og formidling, hjemmeside,
analyser mv.
AlmenNets udviklingsprojekter finansieres
primært i særskilte bevillinger og indgår derfor ikke i foreningens driftsøkonomi.

Formål og langsigtede mål
AlmenNet har en solid kommunikationsplatform, der er meget anvendt. Dette gode fundament skal der bygges videre på.
AlmenNets kommunikation har hidtil været
målrettet foreningens medlemmer og andre interesserede boligorganisationer. Med
denne strategi sigter vi efter at udvide målgruppen, så ny viden og udvikling kommer
bredere ud og giver større værdi for hele
byggeriets værdikæde.
Det betyder, at måden, vi kommunikerer på
skal tilpasses målgrupperne og at der skal
tilrettelægges et årshjul for foreningens kommunikationsindsatser fremadrettet.
Der vil blive udarbejdet en selvstændig kommunikationsstrategi for AlmenNet i samarbejde med BL. Kommunikationen vil centrere
sig om tre overordnede spor: 1) Processen
omkring udmelding af udviklingsområder,
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som skal samle interesserede partnere, og
hvor projekterne rammesættes. 2) Viden fra
igangværende og afsluttede projekter. 3) Aktiviteter i foreningen.
Den nye kommunikationsstrategi vil endvidere sigte imod en bredere målgruppe med forskellige kommunikative greb. Det tilsigtes, at
kommunikationen koordineres med relevante
parter indenfor de enkelte projektområder,
så kanalerne ikke udelukkende er AlmenNets egne. Fx anvendes pressemeddelelser,
annoncering m.v. til de bredere formål hvor
AlmenNet byder op til projektpartnerskaber,
eller hvor viden vurderes at skabe effekt hos
bestemte målgrupper.
Aktører
Fremover søges en integration med BL’s
kommunikationsafdeling, således at AlmenNets kommunikationsmedarbejdere indgår
i BL’s kommunikationsafdeling. Det sker ud
fra en målsætning om at styrke udbredelsen
af AlmenNets kommunikation på BL’s platforme.
Projektpartnerskaberne udgør endvidere en
central aktør i AlmenNets kommunikation og
leverer løbende indhold til AlmenNets platforme.
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AlmenNet har fungeret som førende udviklingsforening for det almene byggeri i 15 år. Nu har
bestyrelsen med udarbejdelsen af denne strategi
taget skridtet videre for at sikre, at AlmenNet bliver
den førende videnshub inden for alment byggeri
og boligområder.
Læs mere på www.almennet.dk
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