
1

                           

Direktionens Strategiplan 
2018



2

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse
Indledning..............................................................................................................3

Økonomisk udvikling og styring .........................................................................4

Status.................................................................................................................4

Strategi ..............................................................................................................4

Initiativer ............................................................................................................4

Organisation og Ledelse .....................................................................................6

Status.................................................................................................................6

Strategi ..............................................................................................................6

Initiativer ............................................................................................................7

Vision, tværgående samarbejde og tillid...........................................................8

Status .............................................................................................................8

Strategi ..........................................................................................................8

Initiativer ........................................................................................................9

Nyt Byråd.............................................................................................................10

Status...............................................................................................................10

Strategi ............................................................................................................10

Initiativer ..........................................................................................................10

Kommunikation...................................................................................................11

Bilag 1 ..................................................................................................................12



3

Indledning
Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens 
arbejde i 2018. Strategien viser direktionens fokus i 2018, givet den politiske 
ramme og de udfordringer og forandringer, kommunen står med.

Direktionen og Strategisk ledergruppe har arbejdet med strategiplanen i efteråret 
2017 for at afklare strategiplanens fokusområder, indhold samt initiativer i 
forbindelse med de enkelte fokusområder. Strategiplanen indeholder de udvalgte 
fokusområder som har en særlig vægt i direktionens arbejde i 2018. Den er 
dermed ikke udtømmende; mange andre emner trænger sig på i 2018. Men 
strategiplanen prioriterer emner, der skal have et særligt fokus.

2017 har fortsat været et år, der har været præget af en meget fokuseret og stram 
økonomistyring, samt omlægning af den administrative organisation. Den 
stramme økonomistyring ser ved budgetopfølgning 3 2017 ud til at have båret 
frugt, men det fremgår også, at der fortsat er behov for en stram styring qua den 
fremtidige demografiske udvikling, hvor særligt områderne ’Sundhed, Handicap 
og Rehabilitering’ samt ’Børn og Familie’ vil blive udfordret. 

I forbindelse med budgetaftalen om Kerteminde Kommunes budget 2018-2021 
blev der besluttet organisatoriske og administrative besparelser på 4 mio. kr. i 
2018 stigende til 10 mio. kr. fra 2019. Besparelsen skal blandt andet findes ved at 
begrænse udviklingsaktiviteter til det absolut nødvendige, hvorfor Direktionen i 
særlig grad har vægtet dets prioritering af opgaver og indsatsområder i 2018. Det 
er sidenhen besluttet, at de administrative besparelser i 2019 og frem skal findes 
ved en ekstern analyse, der ligger færdig medio 2018.

Den fortsatte økonomiske stramme styring og analysen af Kommunens 
administration og organisation præger i høj grad direktionens strategiplan 2018. 
2018 vil være et år, hvor organisationen skal bruge mange ressourcer på at 
bidrage til analysen af den administration og derefter på implementeringen af 
resultaterne af analysen. 2018 er desuden et første år for det nye Byråd, hvorfor 
året også vil være præget af et introduktionsprogram for såvel nye som genvalgte 
Byrådsmedlemmer. 

Direktionen og strategisk ledergruppe har identificeret og udvalgt fire områder, 
der skal være særligt i fokus i 2018:

1. Økonomisk udvikling og styring
2. Organisation og ledelse
3. Vision, tværgående samarbejde og samskabelse
4. Nyt Byråd

De udviklingsområder, som er prioriteret, har karakter af at være tværgående og 
strategiske. Det er udviklingsområder, som direktionen i 2018 har en særlig 
interesse i, og det er områder, som direktionen er fælles om at løfte i samarbejde 
med den strategiske ledergruppe. Direktionens strategiplan skal dermed være et 
fikspunkt, som afdelinger, institutioner og teams kan orientere sig i forhold til og 
hver i sær diskutere, hvordan man kan være med til at realisere.
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Økonomisk udvikling og styring 
Kerteminde Kommune har i særlig grad brug for en prioriteret økonomisk styring, 
qua den fremtidige demografiske udvikling, store infrastrukturelle investeringer 
samt et stort vedligeholdelsesefterslæb. Den strategiske plan for den økonomiske 
udvikling og styring vil derfor være baseret på en række prioriterede initiativer, 
samt et særligt fokus på 2 fagområder (Sundhed, Handicap og Rehabilitering 
samt Børn og Familieområdet) med særlige økonomiske udfordringer som 
resultat af den demografiske udvikling.   

Status
Kerteminde Kommune har gennem de seneste år arbejdet mod at få budgettet i 
balance. Vejen hertil har krævet en række spareinitiativer og skarpe prioriteringer 
på grund af store infrastrukturelle investeringer, vedligeholdelsesefterslæb og den 
demografiske udvikling. De gennemførte initiativer, sammen med en 
gennemarbejdet strategi, er blandt de primære årsager til den positive udvikling i 
Kerteminde Kommunes økonomi.

Strategi
En sund og robust økonomi er kernen til en fortsat positiv udvikling. Kerteminde 
Kommune arbejder derfor altid mod at professionalisere økonomistyringen 
gennem korte, såvel som langsigtede, principper. Strategiplanen for 2018 vil 
derfor også fokusere på den manglende opfølgning og revidering af 
decentraliseringsaftalen. 
På vejen mod en sund økonomi, gennem en stram økonomistyring, er det 
essentielt at holde fast i ”Rosens” elementer. På den måde sikrer vi opnåelse af 
de ønskede resultater gennem ordentlighed, godt samarbejde og en høj kvalitet i 
opgaveløsningen.

En sund økonomi er skabt ved gode Resultater, som er opnået når de har den 
ønskede effekt, mens at Ordentlighed altid skal være et prioriteret element som er 
i overensstemmelse med Kerteminde Kommunes personalepolitik. Herudover 
skal Samarbejder vægtes højt, da vi sammen kan opnå en endnu højere 
faglighed og kvalitet i vores opgaveløsning, hvilket ligger i Rosens fjerde og sidste 
element Excellence.

Initiativer
I Kerteminde Kommunes strategi for den økonomiske styring og udvikling er 
fremhævet en række initiativer, som tager udgangspunkt i en del af de 
udfordringer kommunen står overfor i 2018. De prioriterede initiativer kan ses 
nedenfor: 

R - Resultater
O - Ordentlighed
S - Samarbejde
E - Excellence
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 Udvikling af en mere ensartet økonomistyring på tværs af fagområder: 
Herunder en evaluering af den nuværende politisk rettede 
ledelsesinformation samt den generelle økonomistyring

 Implementering af den økonomiske samarbejdsmodel mellem stab og 
afdelinger: Samarbejds-modellen vil have ekstra fokus på samme 
systematiske tilgang på tværs af fagområder, decentrale enheder samt 
rolle og ansvarsafklaringer 

 At skabe en effektiv politisk introduktion af kommunes økonomiske 
styring og principper for de nye byråds- og udvalgsmedlemmer: 
Introduktionen skal sikre forståelse for kompleksiteten i den økonomiske 
styring samt brugen af den politisk rettede ledelsesinformation

 Evaluering af decentraliseringsaftalen: Evalueringen vil have særligt 
fokus på den fremadrettede brug og opfølgning på aftalen   

Udover ovenstående initiativer er områderne Sundhed, Handicap og 
Rehabilitering samt Børn og Familieområdet prioriteret for 2018, hvor der vil være 
særlige initiativer med fokus på økonomistyring med baggrund i den særlige 
demografiske udvikling. Initiativerne kan ses nedenfor:

 Udvikling af styringsmodellen på Sundhed, Handicap og Rehabilitering: 
Modellen vil have et særligt fokus på styringen af de visiterede timer i 
plejen

 Udarbejdelse af en strategisk plan for at imødekomme de økonomiske 
udfordringer, der følger med den demografiske udvikling: Den strategiske 
plan for denne udvikling vil have et særligt fokus på Sundhed, Handicap 
og Rehabilitering, samt Børn og Familieområdet 

 Implementering af BDOs analyse af Børn og Familieområdet: 
Implementeringen vil følge den udarbejdede strategiplan, som er 
godkendt i Børn og Skoleudvalget 
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Organisation og Ledelse
Den nye organisation er besluttet, evalueret og justeret og i løbet af 2017 er 
hovedparten af de resterende dele i Genitors evaluering blevet implementeret.

I Budgetaftalen for 2018-2021 fremgår det, at forligsparterne er enige om at pege 
på, at besparelser skal findes ved en grundig gennemgang af organisationen med 
henblik på at udvikle en flad organisation, minimere bureaukrati og kontrol, 
effektivisere og optimere sagsgange samt begrænse udviklingsaktiviteter til det 
absolut nødvendige. I forbindelse med budgetforhandlingerne fremkom desuden 
dokumentet ’Tillid – decentral ledelse – central styring’ (jf. bilag 1), hvori kravet 
om en større grad af tværfaglighed indgår. 

Status
Økonomiudvalget konkluderede ved Økonomiudvalget den 4. oktober, at de 
organisatoriske og administrative besparelser i 2019 og frem skal findes ved en 
ekstern analyse, der skal ligge færdig medio 2018. Analysen skal komme med 
konkrete ændringer, der realiserer ønsket om en mere decentral og flad 
organisation, hvor afstanden mellem ledere og medarbejdere gøres kortest muligt 
og udviklingen i højere grad er båret igennem nedefra. Der er enighed om at 
realisere besparelser på denne måde på 4 mio. kr. i 2018 stigende til 10. fra 
2019.

Strategi
Politikerne (såvel forligsparterne i forbindelse med Budgetaftalen for 2018-2021 
og konstitueringspartierne i forbindelse med konstitueringsaftalen for 2018-2021) 
ønsker en mere decentral og flad strutkur og i den forbindelse vil direktionen ud 
fra nedenstående prioritering opnå en organisation og ledelse, der lever op til den 
politiske vision om ’Tillid – decentral ledelse – central styring’ og opnå en flad 
organisation.

I strategien er der fire overskrifter:

1. Administrative opgaver
Bureaukrati og kontrol minimeres, således samarbejdet i organisationen 
bygger på gensidig tillid

2. Decentral ledelse
Der skal være større frihedsgrader for den decentrale leder, således det 
er muligt med lokale løsninger. Der vil være et politisk besluttet 
minimumsniveau og serviceniveau på de enkelte områder, men den 
decentrale leder skal have frihed til selv at beslutte, hvordan 
serviceniveauet opnås. Serviceniveauet indenfor de enkelte områder vil 
altså være ens, men vejen til at opnå serviceniveauet vil ikke 
nødvendigvis være den samme for alle decentrale ledere.  

3. Tværfaglighed
Tværfaglighed og tværfagligt arbejde skal være i fokus.

4. Udvikling
Udvikling skal faciliteres således den opstår nedefra og udefra.
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Initiativer
Fokus i Direktionen i 2018 vil være at den eksterne analyse af Kerteminde 
Kommunes organisation og administration gennemføres i første halvdel af 2018 
og implementeres i anden halvdel af 2018. Således vil fokus for direktionen i 2018 
være, at beslutningerne på baggrund af analysen får fuld gennemslagskraft i 
2019. Initiativer i forbindelse med Organisation og Ledelse afhænger af resultatet 
af analysen og hvad det i analysen fremgår, der skal implementeres.
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Vision, tværgående samarbejde og tillid
Kerteminde Kommunes vision er ledende for den retning kommunen vil. Det er et 
håndtryk for den retning kommunen vil gå. Visionens er Fællesskab i Kerteminde. 

De politiske visioner for Kerteminde Kommunes organisation er beskrevet i 
forligsteksten og i det politiske notat ’Tillid – decentral ledelse – central styring’ (jf. 
bilag 1).

Status
Som en del af arbejdet med Fællesskab i Kerteminde har fremgangsmåden været 
styret af medarbejderinitiativer der er båret op gennem organisationen. Den gode 
historie og det konstruktive arbejde med visionen ude i de enkelte afdelinger har 
været med til at skabe en fortolkning af vision som en del af kulturen i Kerteminde 
Kommune. Den har været et styringsværktøj i opgaveløsningen både i forhold til 
internt, tværsektorielt, samt ved inddragelse af borgere og eksterne partnere.

Den politiske vision, som er beskrevet i notatet, ’Tillid – decentral ledelse – central 
styring’, definerer en retning for en organisationsudvikling. 
Organisationsudviklingen skal samtidig realisere besparelser for 10 mio. kr., 
hvilket der arbejdes med i en ekstern analyse. Der udarbejdes administrative 
principper i analysen, som i høj grad vil præge operationaliseringen og 
implementeringen af den politiske vision. 

Den politiske vision, som er beskrevet i notatet, ’Tillid – decentral ledelse – central 
styring’, definerer en retning for en organisationsudvikling. Ligesom visionen, 
Fællesskab i Kerteminde, er ’Tillid – decentral ledelse – central styring’ altså 
ledende for den retning, som kommunen vil. De to visioner understøtter hinanden 
og kan kobles sammen og integreres med hinanden.

Strategi
Visionen ’Tillid – decentral ledelse – central styring’ og visionen ’Fællesskab i 
Kerteminde’ understøtter hinanden. Direktionen ønsker således at integrere 
visionen ’Fællesskab i Kerteminde’ og visionen ’Tillid – decentral ledelse – central 
styring’, således der er ét budskab for hvert element i de to visioner.

Der skal arbejdes med nedenstående temaer.

Tillid – decentral 
ledelse – central 
styring

Fællesskab i 
Kerteminde

(…) alle kompetencer 
skal i spil, så borgerne 
får den bedst mulige 
hjælp (…)

Vi skal ville hinanden.
Lige som vi skal have en 
’vi-fornemmelse’ mellem 
borger og ansat, skal vi 
have en ’vi-fornemmelse’ 
internt i den kommunale 
organisation. 

Vi skal arbejde 
tværfagligt

Vi skal bore huller i 
siloerne i organisationen 
og være dygtige til at 
finde sammen i en 
tværfaglig opgaveløsning
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Tillid til at opgaven løses 
bedst så tæt på borgeren 
som muligt

En del af kerneopgaven 
er at bringe mennesker 
sammen i fællesskaber 
(…). Det kræver tillid, 
respekt og åbenhed (…)

Initiativer
For at afdække og integrere visionerne ’Tillid – decentral ledelse – central styring’ 
og ’Fællesskab i Kerteminde’ ønsker direktionen følgende initiativer: 

- Finde eksempler på kommuner, der arbejder på den måde, der er 
skitseret i ’Tillid – decentral ledelse – central styring’

- Præcisere og konkretisere, hvordan man vil arbejde i Kerteminde 
Kommune (herunder tæt på borgerne, tværfagligt og helhedsorienteret)

I den administrative analyse udarbejdes der administrative principper, som i høj 
grad vil præge operationaliseringen og implementeringen af visionerne. 
Yderligere initiativer i forbindelse med vision, tværgående samarbejde og tillid.
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Nyt Byråd

Status
Den 21. november 2017 er der afholdt Kommunalvalg og i den forbindelse er et 
nyt Byråd tiltrådt. 2018 er således det første år med et nyt Byråd og de nye 
byrådsmedlemmer tilbydes i 2018 et introduktionsprogram, som forbereder dem 
til opgaven som byråds- og udvalgsmedlemmer

Strategi
I forbindelse med den nye Byrådsperiode igangsættes et introduktionsprogram. 
Formålet med introduktionsprogrammet er at skabe de bedste forudsætninger for 
at nye og erfarne byrådspolitikere kan udfylde hvervet som byråds- og 
udvalgsmedlemmer fra byrådsperiodens begyndelse – og over tid. 

Initiativer
- Overdragelsesforretning:

Der er allerede i 2017 igangsat et arbejde med en 
overdragelsesforretning, hvor udvalgene for perioden 2013-2017 
overdrager, hvad der har været vigtigt samt hvilken viden og erfaring man 
her fået i udvalget i Byrådsperioden og hvilke ønsker man har til den nye 
generation. 

- Introduktionsprogram hvori følgende punkter indgår:
o Politikudvikling og politikformulering
o De juridiske rammer for det politiske arbejde
o De politiske møder, kompetencefordeling og arbejdsformer
o Det politiske lederskab
o Den kommunale økonomi, budgetproces, regnskaber, 

politikområder
o Fællesskab i Kerteminde
o Politikerroller
o Samarbejde med administrationen
o Politisk ledelse
o Kommuneplan og Planstrategi
o Byrådets arbejdsplan
o Den kommunale økonomi, budgetproces, regnskaber, 

politikområder
o § 17 stk. 4 udvalg, inputs til første udkast til kommissorier 
o Bustur i kommunen

- Byrådets arbejdsplan:
Der igangsættes en ny proces i forbindelse med Byrådets arbejdsplan, 
hvor Byrådet selv byder ind med emner/politikker/temaer til 
arbejdsplanen.

- Opsamling og evaluering efter det første år
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Kommunikation
Direktionens strategiplan vil være genstand for minimum en årlig temadrøftelse 
ved et direktionsseminar, men strategiplanen vil også løbende blive drøftet på 
Direktionsmøderne.

Med god intern kommunikation sikres det, at kommunens visioner og mål er 
kendte af alle. Direktionen er derfor særlig opmærksom på kommunikation ud til 
hele organisationen, således det sikres, at alle ledere og medarbejdere er 
velinformerede og involverede og vi alle steder opleves som én organisation, hvor 
der trækkes i samme retning. Kommunikation til hele organisationen sikres via 
dialog og Kerteminde Kommunes intranet.
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Bilag 1

TILLID - decentral ledelse - central styring.

Vi ønsker en kommune, hvor den organisatoriske struktur bygger på et 
princip om en flad organisation med fokus på en fælles kultur og 
helhedsopfattelse

Medarbejderens korte vej til en beslutningsdygtig leder.
Der skal naturligvis fortsat være central styring af mål og rammer.
Den decentrale leder har budgetansvar, men har også ret til at beslutte, 
hvordan områdets budget skal bruges indenfor rammen.

Den korte vej mellem medarbejder og decentral leder vil give større tillid, 
og dermed bedre rum for lederen til at arbejde med trivsel, udvikling og 
sygefravær.
 Vi ønsker en eskaleringsplan, hvor beslutningerne ligger tæt på nærmest 
medarbejder så der hurtigt kan tages beslutninger
Vi er opmærksomme på, at det vil betyde "forskelligheder" i vores 
kerneydelser - det er vi klar til at acceptere - og der skal bygges på 
gensidig tillid.
Vi skal minimere bureaukratiet og kontrollen i hele vores organisation, vi 
skal delegere så meget ud som muligt til den enkelte medarbejder og 
have tilliden til at opgaven løses bedst så tæt på borgeren som muligt. Vi 
skal arbejde tværfagligt, alle kompetencer skal i spil, så borgeren får den 
bedst mulige hjælp, til igen at blive selvkørende. Alle centrale projekter og 
udviklingsopgaver skal minimeres, så længe vores økonomi er så trængt. 
Vi er en dyr kommune, når vi kigger på administrationsomkostningerne 
per 1000 indbyggere i forhold til andre kommuner
Vi ønsker ikke, der skal spares på medarbejdere, som efterfølgende 
frustreret skal kæmpe for at få den direkte borgerservice til at hænge 
sammen, der skal derfor se på arbejdsporteføljen i forhold til skal og kan 
opgaver i administrationen.
Vi ønsker undersøgt, om vi har de rigtige medarbejdere, med de rigtige 
kompetencer ansat til at løse de administrative opgaver og er der overlap 
og tilbageløb på opgaveløsningerne i de administrative opgaver? Som 
f.eks. visitation, controller og sekretær opgaver.
Vi har igennem en årerække, udskiftet ”lavtlønnede” medarbejder  med 
”højtlønnede” og overkvalificerede medarbejdere, frem for medarbejdere 
med et kompetencefelt, målrettet en mere flad organisation?
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