Fusioner – beslutning, strategi og handlinger.
”Verden er fuld af strategier og planer, visioner og intentioner, men det der tæller, det der virkelig tæller, er handlekraft
– at føre strategierne ud i livet.” Paul Evans
Hvordan undgår man, at det går galt i fusionsprocessen?
Det kan SPJrådgivning rådgive jer om!
Mange af de fusioner, der gennemføres i den almene boligsektor, har heldigvis et godt og
konstruktivt forløb med et resultat, der giver et godt fundament for fremtiden. Men vi ser
også en række fusioner hvor det ”går det galt”, ofte selvom selve beslutningsprocessen er
velgennemført. Hvorfor sker det? Ja måske fordi man ikke er tilstrækkeligt opmærksom
på hvor svær og kompliceret en proces, det er og hvad, der kan ske, også efter at en beslutning er truffet.
Der kan f.eks. opstå uenigheder om fortolkning af beslutningsgrundlaget. Det kan også
ske, at elementer, som man tidligere har truffet beslutning om kommer op på ny, enten
fordi der er uklarhed om de trufne beslutninger eller fordi ”nogen” benytter en opstået situation til at søge at ændre en beslutning.
Hvad kan man gøre for at forebygge, at det går galt i fusionsprocessen? Ja man kan sikre,
at der ikke kun er fokus på selve beslutningsprocessen, men i høj grad også den efterfølgende proces. Det er når alt kommer til alt den sværeste og mest komplicerede del af fusionen der ligger efter beslutningen. Her skal tingene gennemføres og her møder man for
alvor realiteternes verden.
SPJrådgivnings erfaring med gennemførelse af fusioner er, at man allerede i beslutningsprocessen grundigt skal forberede den efterfølgende og konkrete fusionsproces og have
fokus på at bygge sin handlekraft op. Det kan være vigtigt at man trækker på ekstern bistand i form af en konsulent i hele fusionsprocessen og ikke kun i f.h.t. beslutningsprocessen, hvor der ofte trækkes på BL eller andre konsulenter, jurister etc. En bistand der har
erfaring med at arbejde med strategier og fusioner kan give ledelsen rådgivning og sparring i den komplicerede proces og kan bidrage til og sikre en god implementeringsproces.
Som Poul Evans siger i citatet ovenfor - handlekraft er det der virkelig tæller. Hvad hjælper
det med de rigtige visioner og strategier, hvis man lammer sin handlekraft fordi, man ikke
er godt nok forberedt til at kunne føre strategierne ud i livet.
Kontakt Søren Peter Hvidegaard Jensen på tlf. 21 44 31 29 eller spj@spjraadgivning.dk hvis I er
interesseret i et uforpligtende møde om hvordan processen kan tilrettelægges.

SPJrådgivning anbefaler, at processen overordnet tilrettelægges efter følgende model.
Processen skal selvfølgelig tilpasses den konkrete fusion, men ved overordnet at følge
den, kan man opnå handlekraft og får strategierne ført ud i livet.
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Her beskriver man aftalegrundlag med en overordnet vision og strategi. I
aftalegrundlaget tager man stilling til de økonomiske forhold, vedtægter
og juridiske dokumenter samt de overordnede retningslinjer for den
fremtidige administrative ledelse er aftalt.

Udarbejdelse af
grundlag for beslutningsprocessen.

Overordnet fastlæggelse af strategier

Den politiske og administrative ledelse udarbejder i
fællesskab en overordnet strategi for fusionen og
overordnet plan for, hvordan processen med gennemførelsen skal gribes an. Det er afgørende, at
man får rollerne bragt på plads, så der sikres den
nødvendige balance og ansvarsforhold imellem interessenterne – f.eks. mellem de involverede boligorganisationer, deres organisationsbestyrelser og administrative ledelser. Det er afsættet for at kunne
gennemføre beslutningsprocessen og selve fusionen, så man når de mål og den synergi som er formålet med fusionen.

Gennemførelse
af beslutningsprocessen

¨

Udarbejdelse af
handlingsplan –
konkretisering af
strategier

Gennemførelse
af handlingsplan
– fra strategi til
handlinger

Den politiske og administrative ledelse udarbejder en handlingsplan for den
faktiske gennemførelse af fusionen og lægge strategier for organisationens
arbejde i den første periode efter at beslutningen om fusion er truffet. Det
skal sikres, at man arbejder målrettet efter handlingsplanen. Det er afgørende, at man får fastlagt arbejdsdelingen og ansvarsforholdet mellem den
beboerdemokratiske og administrative ledelse og, at man får fastlagt de
overordnede rammer for den administrative ledelses arbejde.

De overordnede retningslinjer for den politiske og den administrative ledelse
omsættes til ”kød og blod” i form af konkrete strukturer, arbejdsdelinger og
placering af ledere og medarbejdere i den nye organisation samt beslutninger om konkrete tiltag. Servicemål i strategien skal gennem konkrete tiltag
omsættes til konkret daglig praksis. Der sættes fokus på handlinger og i
handlingsplanen fastlægges hvordan, tiltag iværksættes og der løbende følges op herpå, så man sikrer sig at strategi bliver til handlinger.

Den administrative ledelse fastlægger
sammen med konsulenten en plan og et
program for udvikling af ledergruppen. Formålet er at fastlægge en fælles strategi for
den administrative gennemførelse af fusionen. Det skal sikres at ledergruppen fremstår som en samlet gruppe, der er velafklaret om sine mål og strategier for fusionen.

Ledelsesmæssig
forankring – den
administrative
fusion

Den fusionerede organisation
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