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SAMSKABELSE I BOLIGOMRÅDER OG I BOLIGORGANISATIONER
Samskabelse fører til ny viden, anderledes projektforløb og bedre løsninger
Samskabelse er et nyt begreb, der
inspirerer mange mennesker over hele
verden. Det er en ny samarbejdsform,
hvor hierakiske skel nedbrydes, og hvor
samarbejdet bygger på ligeværdighed,
hvor deltagerne indgår i nye relationer.

Udsatte boligområder. Samskabelse
som metode er på vej ind i det boligsociale arbejde. Det kan føre til større
beboerdeltagelse, øget lokalt ejerskab
og en bedre forankring på basis af de
lokale ressourcer og ønsker.

I boligorganisationen. Samskabelse
kan bruges til at udvikle politikker og
nye indsatsområder ved nedsættelse af
opgaveudvalg med repræsentanter fra
ledelse, administration, boligområder og
eksterne aktører.

Kommuner. Samskabelse bruges i dag i
kommuner, når der skal udvikles borgernære løsninger, og når kommunerne vil
inddrage civilsamfundet og borgerne i
løsning af velfærdsopgaver.

Driften af boligområder. Samskabelse
kan spare arbejdstimer og tilføre nye
ressourcer i driften ved at inddrage
beboerne, f.eks. ved pasning af udeområder eller ved at skabe bedre service.

Samskabelse kræver ny viden og kompetenceudvikling i boligorganisationen.
De ansatte og valgte skal have et nyt
mindset, lære nye metoder og processer
at kende og skal kunne se potentialet.

TVERSKOV KOMMUNIKATION & UDVIKLING

FÅ HJÆLP TIL AT KICK-STARTE SAMSKABELSEN
TEMADAG

8 VIGTIGE SPØRGSMÅL:

OPGAVEUDVALG

Arrangér en temadag for ledelse
og medarbejdere om samskabelse. Kan samskabelse skabe forandringer i boligorganisaitonen?

1.Kræver ægte samskabelse enighed om et fælles værdigrundlag?

Nedsæt et opgaveudvalg om nye
politikområder med deltagelse af
beboere, beboervagte, administration og eksterne personer.

VIDENSNETVÆRK
Skab et vidensnetværk om samskabelse i boligorganisationen.
Netværket mødes fire gange om
året og faciliteres af en konsulent.

START-GUIDE
Saml op på viden og erfaringer
med beboerinddragelse, beboerdemokrati og samskabelse. Skriv
det ned i en start-guide, hvor der
kan være cases og skabeloner.

2. Hvordan adskiller samskabelse
sig fra andre samarbejdsformer?
3. Hvordan fordeles ansvar og
indflydelse, når vi samskaber?
4. Hvad forventer vi os af borgernes ressourcer og potentialer?
5.Hvordan opbygges tillid og risikovillighed, når vi samskaber?
6. Hvordan italesætter vi samskabelse på en troværdig måde?’’
7. Hvilke inddragelsesformer er
relevante, når vi samskaber?
8. Hvilke temaer og problemstillinger egner sig især til samskabelse?

BEBOERMØDER
Eksperimentér med at arrangere
beboermøder med udgangspunt i
samskabelsens mindset, metode
og demokratiske forståelse.

SAMSKABELSESPOLITIK
Klæd boligorganisationen på til
samskabelse ved at formulere og
udvikle en samskabelsespolitik for
boligorganisationen.
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FACILITATOR MED
RØDDER I
CIVILSAMFUNDET
Kim Tverskov er selvstændig og uddannet journalist. Han har igennem
20 år arbejdet i lokalsamfund og
i almene boligområder med projektudvikling, frivilliginddragelse og
udvikling af brgerdemokrati.

Kim Tverskov samarbejder med
andre private aktører, der arbejder
med borgerinddragese og samskabelse og har i de senste år været
optaget af, hvordan civilsamfundet
bidrage til udvikling af velfærd.

Kim Tverskov har igennem mange
år arbejdet i krydsfeltet imellem
borgere, boligselskaber og kommuner og har arbejdet som projektleder i utallige boligsociale tiltag og i
byforbyelsesprojekter, hvor borgere og kommuner samarbejder

Kim Tverskov arbejder med udvikling af nye politiske arbejdsformer
og har bl.a. som borger og frivillig,
i den kommue hvor han bor, været
med i udvikling af opgaveudvalg,
hvor brgere og politikere udvikler
politik sammen.

Kim Tverskov arbejder for en lang
række kommuner og boligselskaber
og underviser frivillige, projektansatte og projektledere i projektledelse, frivilligt arbejde og kommunikation.

Kim Tverskov har oprettet Beboerhøjskolen,der arbejder ud fra tesen
om ”læring i lokale fællesskaber”.
Det betyder, at deltagernes læring
forbindes direkte med opbygning
af lokale netværk og lokal handling.
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