VÆRDIER

MISSION
BOVIAs
mission er at skabe boliger til alle

Vi lever i en dynamisk verden, hvor regelstyring ikke altid er
tilstrækkelig.
Værdierne skal skabe en fælles reference ramme og dermed forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden.
Værdierne skal give ansatte og bestyrelser klare signaler og derved fremme handlefrihed, samtidig med, at der stilles krav om ansvarlighed.

•
•
•
•

Helhed
• Vi tænker og arbejder innovativt med udgangspunkt i en tværfaglig og fælles opgaveløsning,
hvor der ikke suboptimeres.
• Beslutninger skal tages i overensstemmelse med de politiske målsætninger.
• Løsninger skal være forsvarlige og bla. omhandle en vurdering af økonomi, drift, miljø og
bæredygtighed.
• Vi tager ansvar for forskelligheden inden for et klart deﬁneret kvalitetsniveau, som tager
udgangspunkt i et forpligtende samarbejde om forretningsgange, administrative systemer og
design.

Troværdighed

VISIONER FOR

VISION
BOVIA har fokus på FN’s verdensmål
Fællesskab er fremtiden
Bidrager til udviklingen
Eﬀektiv drift og økonomisk ansvarlighed

Helhed

Troværdighed

Åbenhed

EKSTERNE STRATEGISKE FOKUSPUNKTER
INTERNE STRATEGISKE FOKUSPUNKTER
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Åbenhed

Samarbejde
• Vi har et fælles ansvar for at skabe en arbejdsplads, hvor vi udfordrer hinanden og gør brug
af hinandens forskellighed, b.la ved at arbejde projektorienteret. Vi understøtter tværgående
funktioner, samarbejdsrelationer, arbejder strategisk med kompetenceudvikling og
uddelegering. Vi ønsker at skabe engagement og arbejdsglæde ved bevidst at arbejde med
forholdet mellem vidensdeling og specialistviden.
• BOVIA tror på og har respekt for det strategiske og forpligtigende samarbejde.
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• Vi vil være en troværdig samarbejdspartner, som udfordrer og vejleder beboerdemokratiet
samtidig med, at vi anerkender de beboerdemokratiske regler. Vi ønsker, at arbejde som en
værdibaseret organisation, som fremmer handlefriheden, men samtidig stiller krav om faglighed, ansvarlighed og dokumentation i forhold til de fastlagte politikker og målsætninger.

• Vi arbejder aktivt med åbne kulturskabende dialoger. Vi vil opleves som en organisation, der
via vores kommunikation fokuserer på målgruppen og derved modtagernes forskellige
behov. Med respekt for andres synspunkter, vil vi gøre op med vanetænkning og tør opstille
reelle valgmuligheder. Vi sikrer, at vores beboere, bestyrelser, samarbejdspartnere og presse
mv. har en let og enkel adgang til os.
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Samarbejde

BOVIAs strategi

MISSION
BOVIAs mission er at skabe boliger til alle.

VISION
BOVIA vil have fokus på en prioriteret indsats af FN´s verdensmål
indenfor social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

– et bæredygtigt fundament for fremtiden
Grundlag

Strategi

• BOVIA er en almen boligadministration, hvis fornemmeste opgave er at:
– udleje, administrere, vedligeholde og modernisere boliger i samarbejde med boligorganisationer og deres beboerdemokrati
– yde professionel rådgivning i forbindelse med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, renovering og opførsel af nybyggeri.
• BOVIA kan udover nævnte virksomhed udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til
boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden Bovia har oparbejdet.

Udvikling
Drift

Bovia indgår i strategiske forpligtigende samarbejder
• BOVIA er åben for nye medlemmer inden for et nærmere deﬁneret område/marked, som
ønsker at være fælles om at løse fremtidens udfordringer inden for den almene sektor.
• BOVIA gør sig via fællesskab til det mest eftertragtede administrationsselskab i Trekantområdet – både for boligorganisationer, private samarbejdspartnere, kommuner og
medarbejdere.
• BOVIA bidrager til egen og andres udvikling ved aktivt at indgå i netværk og erfaringsgrupper.
• BOVIA er del af et IT samarbejde og understøtter behovet for IT, hvor brugerne involveres
i afdækning af reelle behov. Bovia ønsker at, forretningen styrer IT, så IT ikke styrer
forretningen.

BOVIA understøtter forankringen af boligorganisationernes visioner
og målsætninger
• BOVIA fastlægger en digital strategi, systemer og standarder, hvorved Bovia understøtter
boligorganisationernes visioner og eﬀektive drift.

Fremtidigt fokus
Strategien skal forrest i den daglige indsats
Som i al anden byggeri er vores fundament ikke stabilt, hvis der mangler en enkelt blok.
Sætter vi ikke retning på vores handlinger, kan vi ikke fokusere på visionen og de fælles mål.
Tager vi i stedet udgangspunkt i strategien hver dag, før vi giver os til at handle
– sikrer vi os et stærkt og bæredygtigt fundament i fremtiden.

• BOVIA formulerer de overordnede rammer og politikker i overensstemmelse med lovgivning
og samarbejde med boligorganisationernes bestyrelser, som derved styrkes i deres politiske
virke.

BOVIA er en innovativ organisation, som arbejder målrettet med
eﬀektiv drift
• BOVIA administrationsydelse omfatter en grundlæggende og forsvarlig drift. Der opkræves
særskilt betaling for ydelser, som ikke tjener fællesskabets interesse.
• BOVIA arbejder for stordriftsfordele og samlet ressource udnyttelse på tværs af
organisationerne.

