Organisationens struktur
Kerneopgaverne danner ramme om kommunens organisering. Organisationens struktur består af
fem kerneområder:
Kerneområdet Fritid & Fællesskab handler om alt det, der sætter rammerne om det fællesskab,
som en kommune er – og som vi alle, uanset alder og livssituation lever i og med.
Kerneområdet Læring omfatter alle børn og unge, indtil de forlader folkeskolen.
Kerneområdet Beskæftigelse handler om midlertidig hjælp til at komme i job eller uddannelse.
Kerneområdet Social Omsorg skal bidrage til et godt liv for de mennesker, der på grund af alderdom, handicap eller andre begrænsninger, hverken er på arbejdsmarkedet eller i det almindelige
pasnings- eller undervisningssystem.
Kerneområdet Politisk Koordination & Økonomi leverer stabsstøtte vedrørende økonomi, personaleforhold og IT på tværs i organisationen.
Vi har en flad organisation med fokus på fælles kultur og helhedsopfattelse. Vi har en høj grad af
medarbejderinvolvering – både når det handler om udvikling af politikker og når det handler om
udvikling af vores arbejdspladser, herunder organisationsændringer m.v.
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Tema- og udviklingsarrangementer på arbejdspladserne

Integrationsområdet
Med organisationsændringerne i kraft, er der
mange arbejdspladser som har fået nyt område,
nye kollegaer, ledere, fysisk placering og/eller
opgaver. På disse arbejdspladser giver det mening
at genfinde balancen ved at trække stikket ud
fra dagligdagens arbejdsopgaver og fokusere på
samarbejde og udviklingsmål.

”Jeg tror på, at der er
stor værdi i at give plads
til at prøve ting af, lave
fejl og rette til”.
Thomas Frank

På integrationsområdet tog man sådan en timeout.
Fokus var på de roller, man som medarbejder
bruger mindst energi på at befinde sig i
– dvs. de roller man indtager mest naturligt.

Det viste sig bl.a. at nogle opgaver kræver så meget fokus på resultater. Alle er nødt til at samarbejde om at få skabt det nødvendige fokus, da ingen i afdelingen helt naturligt er så resultatfokuserede. I forhold til arbejdet med uledsagede asylansøgere under
18 år, hjalp processen til at blive skarpere på, hvordan kollegaerne
kunne optimere sandsynligheden for en positiv bevægelse hos de
unge asylansøgere. Det skete gennem en række aftaler – handle
planer mv. for den enkelte asylansøger. Disse aftaler hjælper
med at definere succes, for både de unge og medarbejderne.
De hjælper til med at skabe en mening med samarbejdet, og de
inspirerer til at gøre en forskel man kan være stolt af!
(Dialog – udvikling)

Ledelsesfokus
Målet med ledelsesindsatsen og organisationens struktur er, at alle kan arbejde med fokus på de fire
kerneopgaver.
Derfor har vi fokus på ledelse, der giver de ansatte de bedste muligheder for at levere de resultater,
der er afgørende for at nå målet om Bæredygtig Velfærd. Tillid er fundamentet for at sikre de bedste – og mest helhedsorienterede løsninger, sammen med borgerne. Vi arbejder løbende med nye
metoder og perspektiver for ledelse og lederopgaven, for at sikre den fælles kurs, koordinering og
commitment.
Alle ledere og andre nøglepersoner gennemfører i løbet af 2015-2017 et kulturudviklingsforløb.
Målet er, at styrke og udvikle de interne forudsætninger for at arbejde effektivt sammen om kerne
opgaverne samt styrke og udvikle potentialet for samskabelse – samarbejdet med borgere.
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