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Styrende pejlemærker

 Bedre velfærd til borgerne

 Arbejdsfællesskaber

 Arbejdsglæde
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Retning for fortsat organisationsudvikling

 Kontinuerlig udvikling med henblik på at skabe bedste 
grundlag i nuet!

 Justering af basisorganisation for at skabe bedre 
muligheder for opfyldelse af pejlemærkerne

 Prøvehandlinger
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Tidsplan

 ØK – 19/8 og 30/9

 8/8 – Direktører

 15/8 - Chefer

 19/8 - Præsentation HovedMED

 20/8 - Lederorientering

 20/8 til 20/9 - Udviklingsdialog 

 30/9 – Endeligt oplæg til fastlæggelse af basisstruktur og 
opgavefordeling

 1/10 – 14/10 Formel høring i alle MED-udvalg

 21/10 – Endelig beslutning efter endt høring

 1/11 – Igangsætning – udarbejdelse af udviklingsplaner 
etc.
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Styrende hensigter med 
organisationsudviklingen

 Udviklingen skal søge efter bedre velfærd for alle borgere 
med fokus på børn, skole, unge, ældre

 Øget fokus på borgerforløb og værdikæder med fokus på 
tidlig indsats og borgerens livssituation

 Borgergrupperne ledige, udsatte børn/unge og 
specialvoksne har været og er stigende – udviklingen skal 
over de næste 1-3 år søges stagneret med henblik på 
nedgang i et 4-6 års perspektiv

 Den økonomiske udvikling med stigende udgifter til ”de få” 
og faldende udgifter til ”de mange” skal ændres på 1-3 års 
sigt – fokus særligt på børn, skole og ungeområdet
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Styrende hensigter med 
organisationsudviklingen

 Den samlede personaleomsætning på niveauet over 
virksomheder skal flyttes til virksomhedsniveauet over de 
næste 4-5 år, i alt reduceres det central administrative 
niveau med 10-25 % over disse 4-5 år. Hensigt er at flytte 
frigjorte ressourcer til virksomhedernes kerneydelse

 I samme periode søges det decentrale administrative 
niveau konverteret med 10 % til kerneydelsen
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Styrende hensigter med 
organisationsudviklingen

 Strukturelle justeringer:

 Dagsordenproduktion, støtte til politiske niveau og 
ledelsesstøtte til koncernledelsen samles under én 
ledelse 

 Økonomi udvikles til en dataenhed

 Borgerinddragelse samles under én koordineret ledelse

 Jobcenter, udsatte børn/unge, specialvoksen samles 
under én koordineret ledelse

 Under Ungeområdet etableres entydig ledelse 

 Øvrige myndighedsopgaver samles under én koordineret 
ledelse 

 Øvrige velfærdsområder samles under én koordineret 
ledelse  
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Styrende hensigter med 
organisationsudviklingen

 Strukturelle justeringer (2):

 Der oprettes en Opfindsomhedsenhed, herunder 
velfærdsdigitalisering med reference til KD

 Der etableres et medarbejder- og borgerråd, hvor 
medarbejdere og borgere med råd, kritik, ideer kan 
henvende sig. Crowdsourcing projektet forankres i 
rådet.

 Der etableres et advisory board til sparring i den 
generelle organisationsudvikling

 Der etableres et kompetenceudviklingsråd, der 
understøtter og sikrer nødvendig koordination i 
organisationen
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Styrende hensigter med 
organisationsudviklingen

 Ledelsesstrukturer:

 Direktion og chefgruppen samles under en enhed –
koncernledelsen - + én medarbejderrepræsentant

 Strukturer mellem koncernledelse og virksomheder 
fjernes eller reduceres til et minimum ved at erstatte 
vertikale ledelsesstrukturer med horisontale.

 Centerchefer skifter rolle fra driftsansvar til 
sparringsansvar

 MED struktur drøftes
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Organisationsskitse
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Organisationsskitse

 Igangsætning 1. oktober 2019
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Styrende principper organisationsudvikling

 STYRKER: Udgangspunktet er GODT!

 UDFORDRING: ”Bruger mange ressourcer, men 
medarbejdere tættest på borgerne lider” – Lotte Bøgh

 Handlekraft tættest på borgerne styrkes

 Kræver tydelig vision, retning, mening fra BY 

 Skal bygge på tillid, kvalitet og dialog

 Færre sektororienterede politikker og strategier

 Indføre menings- og medledelse målrettet borgere og 
medarbejdere

 Ny styringskultur – med fælles ansvar for økonomien 
og rum til udvikling

 Større procentdel af ressourcer tættere på borgerne
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Styrende principper organisationsudvikling 
(2)

 Handlekraft i topledelse og støttende funktioner øges

 Ledelses- og driftsstrukturen tydeliggøres og forenkles 
markant

 Basisstrukturen har både en fast del og en agil del

 Datagrundlaget markant forbedres

 Mødestruktur forenkles

 Nye ledelsesroller udvikles, herunder medledelse og 
opgaveledelse

 Bedre understøttelse af organisationen gennem øget 
specialisering

 Øge sammenhængskraften – fælles sprog

 HovedMED nye mødestruktur
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Styrende principper organisationsudvikling 
(3)

 ”Værktøjer”:

 Digitalisering skal frigøre ressourcer til brug for 
relationer i kerneydelsen

 Samskabelse skal sikre sammenhæng i 
opgaveløsningen både horisontalt og vertikalt mellem 
alle aktører indenfor og udenfor kommunen

 Opfindsomhed (innovation, prøvehandlinger etc.) skal 
skabe bedre velfærd og endnu mere arbejdsglæde
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Styrende principper organisationsudvikling 
(4)

 Opfindsomhed

 Behøver ikke et mål – er et mål i sig selv

 Anderledes (divergent) tænkning skal supplere 
traditionel (konvergent) tænkning og trænes

 Retten til kompetenceudvikling konverteres til tid 
til opfindsomhed

 Fødselshjælpere for opfindsomhed

 Prøvehandling organisering suppleres med task 
force for opfindsomhed, disruption etc.

 Værktøjer som scrum, sprint etc. udvikles
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Initiativer

 Basisorganisationen består af:

 Tre niveauer, men ledelses- og medarbejderrollerne 
udvikles, således ledelses- og driftsstrukturen 
forenkles

 Særlige fokusområder og borgerrettede forløb 
organiseres i særskilte teams med klart mandat, egen 
økonomi og egen medarbejderressourcer – kan være 
varig eller midlertidige

 Understøttende funktioner reduceres og samles for at 
øge specialiseringen og støttemulighederne

 Igangsætning 1. november 2019
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Initiativer

 Eksisterende ledelses- og styringsgrundlag erstattes af ny 
organisationshåndbog

 Nuværende værdigrundlag revitaliseres

 Behovet for igangsætning af ovennævnte opgaver 
vurderes efter 1. november

 Udarbejdelse af grundlag for facilitering og koordinering af  
kompetenceudvikling, herunder lederudvikling, 
talentudvikling etc. udarbejdes 1. november

 Tryghed i ansættelsen
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