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1. maj 2018 

Udvalget for Tværgående Politik: Organisering 
Intentionen med Udvalget for Tværgående Politik:  Muligheder for kommu-
nens udvikling i samarbejde med borgere og virksomheder 
 

 

Afsæt 
Det nye udvalg – Udvalget for Tværgående Politik – er etableret for at skabe nye muligheder for kommunens 
udvikling, og er tænkt som en medspiller for samspillet til de etablerede udvalg. Intentionen er, at Udvalget 
for Tværgående Politik skal give kommunen, byråd og ledelse en helt ny platform for udvikling og fremdrift. 
 

 
Opgaverne kan gå på tværs af de stående udvalg, men kan også være særlige komplekse opgaver 
inden for et udvalgsområde eksempelvis vedrørende struktur eller en tværfaglig, forenklet borgertil-
gang.  
 
Arbejdsformen i udvalget skal give mulighed for:  

- at den politiske ledelse er på banen før fx administrationen har udviklet et forslag,  
- at arbejdet tager udgangspunkt i lokalsamfundsproblemer frem for politiske, administrative el-

ler faglige ”siloer” og opdelinger og endelig,  
- at borgere deltager direkte og aktivt i løsningen af problemer, der direkte påvirker deres liv. 

Udvalgets mandat 
Udvalget for Tværgående Politik skal have et stærkt mandat som: 
 

1. En tænketank for kommunen ift. fortid, nutid og fremtid 
2. Et laboratorium, hvor nye modeller, tanker og metoder kan skabes og afprøves 
3. En accelerator, hvor vi kan få fart på bedre forretningsmodeller ift. de kommunale kerneop-

gaver 
4. En strategisk udviklingsplatform 
 

Udvalgets arbejdsform 
 Udvalget er ikke et ”traditionelt” stående udvalg, og er derfor ikke bundet traditionelt fast-

lagte sagsgange og -fremstillinger a la ”sådan plejer vi”. 

 Udvalget kan frit og gerne tage nye metoder i brug og tænke anderledes i forhold til arbejds-
gange og løsningsmodeller. 

 Udvalget arbejder fokuseret, hurtigt og fleksibelt, og tage nye arbejdsformer og metoder i 
brug. 

 
Den væsentlige præmis for det nye udvalg er dog, at det i høj grad af borger- og virksomhedsdelta-
gelse, så det ikke handler om byrådets viden og evner, ledelsens perspektiv og hverdag – men om 
summen af visdom, erfaring og kendskab til dagligheden i kommunen blandt udvalgets medlemmer. 
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Borgere og virksomheder inviteres og inddrages derfor til at løse opgaverne i udvalget, så det er dem, 
der ser fremtiden, giver indblik, tænker nye tanker og skaber mulighederne – med hjælp og støtte fra 
den politiske ledelse, den administrative ledelse og medarbejdere i kommunen. 
 

Administrativ støtte 
Der nedsættes et udvalg for hver opgave, og hver opgave fastsættes i sit eget kommissorie, som 
Byrådet beslutter. Udvalgene sammensættes af medlemmer af Byrådet og andre borgere, eksterne 
eksperter, ansatte – alt afhængigt af opgaven. Det afgørende er, at opgaven ”sætter holdet”, og at 
deltagerne har noget at ”byde på” i forhold til en løsning eller udvikling. Formand og næstformand 
er faste i Udvalget for tværgående politik. 
 
For at sikre at udvalget bliver en samskabelses platform, hvor politikere, virksomheder, borgere og 
medarbejdere i fællesskab udvikler og skaber fremdrift for bæredygtig velfærd, er faciliteringen af 
udvalgene central. Der skal skabes de rigtige rammer for dette samspil, en ny bane skal skabes, hvor 
alle spiller sammen, og bidrager med deres viden og erfaringer. Derfor vil der kobles et faciliterings-
team for hver opgave udvalget har; et team bestående af et antal facilitatorer samt en sekretær.  
 
Faciliteringsteamets opgave er at støtte op og servicere de Udvalg for Tværgående Politik der ned-
sættes, med hensyn til arbejdet generelt herunder processerne og mødegennemførelsen. Teamet er 
ansvarlig for at sikre:  
 

 en stærk og samskabende borgerdeltagelse,  

 at møderne faciliteres så samspil og ideudvikling/videndeling er i centrum og vil derfor bringe 
forskellige metoder i spil,  

 koordinering og kommunikation med organisationen og andre interessenter,  

 have fokus på konstant udvikling og fremdrift.  
 
Derfor skal facilitatoerne have faciliteringskompetencer, mens den faglige viden vil blive givet til ud-
valgene via inddragelse af fagpersoner. 
 

Der vil blive skabt en gruppe af facilitatorer bredt repræsenteret fra organisationen bestående af 2-
4 facilitatorer, hvoraf én facilitatorer vil have en koordinerende funktion for alle de opgaver for Ud-
valget for Tværgående Politik får. Dette vil ligeledes vil være tilfældet for sekretær funktionen. Her-
med sikres koordinering og løbende videns-opsamling/deling. For hvert Udvalg for Tværgående Poli-
tik vil ligeledes kobles en fagchef på. Konceptet med fagchef og facilitatorkompetencer har vi gode 
erfaringer med fra vores tidligere arbejde med forstyrrelsesgrupper.  

 
Muligheden for at blive en del af facilitatortemaet vil blive kommunikeret bredt i organisationen, og 
medarbejdere vil have mulighed for at søge rollen som facilitator. Fokus vil være på kompetencer i 
forhold til facilitering og procesguidning. Her er det fint – men ikke afgørende – med lidt erfaring i 
forhold til: 
 
- Procesfacilitering som skaber ejerskab, udvikling og fremdrift 
- Hvordan man kan designe meningsfyldte processer, og møder mellem forskellige mennesker i en 

gruppe 
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- Metoder til at facilitere erfarings- og idéudvikling 
- Og ikke mindst metoder til samskabelsesprocesser, og lysten og gejsten til at understøtte disse 

samskabelsesprocesser.  
 
Den enkelte medarbejder vil blive ”frikøbt” fra sit nuværende job i det omfang, det vurderes nødven-
digt. Omfanget kan variere, men buddet vil som udgangspunkt være i omegnen 1 dag om ugen, men 
det vil erfaringen vise os. Under alle omstændigheder vil det enkelte arbejdssted blive kompenseret 
for tiden der anvendes på denne opgave. Resten af tiden vil medarbejderen fortsætte i sit nuværende 
job. Der vil være løbende sparring og videndeling mellem facilitatoerne i forhold til facilitering af ud-
valgene. 
 
Der vil desuden blive faste og jævnlige møder mellem formandskabet for Udvalget for Tværgående 
Politik, sekretæren og den koordinerende facilitator. 
 
Vi vil evaluere ”facilitatortemaet” efter 1 år, og med afsæt i erfaringerne vurdere muligheden for at 
forlænge temaet.  
 
 
 
 


