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Norddjurs Kommune

Direktionen

1.

14-04-2021

Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener. Fælles opfølgning på centrale
temaer og strategisk problemløsning.
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Udvalgenes beslutningsprotokoller gennemgås umiddelbart efter udvalgsmøderne og
udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne.
Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.
Rul april: ØK d. 13/4, KB d. 20/4


Gennemgang af beslutningsprotokol for:
o Økonomiudvalgsmøde d. 13. april. Der er følgende nedslag: Årsregnskab og
covid-19 situationen.



Gennemgang af dagsorden for:
o Kommunalbestyrelsesmøde d. 20. april. Der er følgende nedslag: Årsregnskab.



Tidligere politiske møder, som er gennemgået på tidligere direktionsmøde:
o Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 15. marts
o Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 22. marts
o Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 24. marts
o Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 25. marts
o Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 6. april

Øvrige punkter til behandling


-
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Direktionen

14-04-2021

Kommende møder, aktiviteter samt formål


Generalforsamling Grenaa Havn d. 19. april.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående
udvalg m.v.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte
dagsordener gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 14-04-2021
Beslutningsprotokoller og dagsordener blev gennemgået.
Der var følgende nedslag:


Covid-19 situationen. Der er i lyset af den aktuelle smittesituation igangsat initiativer,
herunder ekstern kommunikation med opmærksomhed på gældende restriktioner om
afstand, afspritning m.v.



Velfærdsdirektøren tager initiativ til kommunikation og synliggørelse af politik for
børn og unge i udsatte positioner.



Fælleforvaltningsdirektøren tager initiativ vedr. masterplan for Auning Idræts- og
kulturcenter.

Øvrige punkter til behandling
Der pågår interessevaretagelse i forhold til de nationale infrastrukturforhandlinger.
Kommende møder, aktiviteter samt formål
Borgmester og kommunaldirektør deltager i generalforsamling hos Grenaa Havn d. 19. april.
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Direktionen

2.

14-04-2021

Økonomi
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder
direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.
Økonomiske konsekvenser
Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på
de forskellige områder.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Direktionen den 14-04-2021
Drøftet.
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Direktionen

3.

14-04-2021

Information fra regionale fora, herunder kommende møder og aktiviteter
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
I forbindelse med deltagelse i en række regionale fora skal direktionen informeres om samt
drøfte emner og sager, der behandles i de forskellige regionale fora, herunder:
Generelle emneområder


KKR (politiske udvalg for de 19 kommuner i Region Midtjylland)



KD-net (kommunaldirektør netværket for de 19 kommuner i Region Midtjylland)
o Der har været afholdt møde i KD-net d. 9. april. På dagsordenen var der bl.a.:
Klimahandleplan samt lærepladsaftale for SOSU-uddannelser og fælles
rekrutteringskampagne.



Kontaktudvalg (politisk udvalg bestående af de 19 borgmestre i Region Midtjylland
samt regionsrådets formand)



K98



EU-kontoret i Bruxelles



Business Region Aarhus

Fagområder


VisitAarhus



Center for Offentlig Ledelse



DASSOS



Europæisk kulturregion



Midttrafik/letbaneråd



Arbejdsmarkedsstyregruppen



Kulturring Østjylland



Rådet for fremtidens kompetencer.
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Direktionen

14-04-2021

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder
gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 14-04-2021
Drøftet.
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Direktionen

4.

14-04-2021

Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2019 understreges kommunernes rolle mht. at
implementere verdensmålene lokalt igennem partnerskaber om bæredygtig lokal udvikling, og
målene indgår f.eks. også som ramme for Region Midtjyllands udviklingsstrategi.
Direktionen i Norddjurs Kommune arbejder med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling som en overordnet begrebsramme, for at sikre fokus på at arbejde innovativt og
fokusere på eksekvering og langsigtede effekter inden for kommunens forskellige fagområder
som fx bosætning, omsorg, uddannelse, miljø, sundhed og infrastruktur.
Verdensmålene giver mulighed for at arbejde værdibåret og retningsskabende og kan styrke
de tværgående perspektiver igennem et helhedsfokus på kommunen som samfund med en
række emnemæssige udfordringer.
På de områder, hvor det giver værdi, lader direktionen derfor verdensmålene fungere som
kobling til konkrete udviklingsprojekter og tværfaglige samarbejdsformer, og lader dem være
styrende for udviklingen af eksterne partnerskaber, samt inddragelse af borgere og
civilsamfund.
Direktionen arbejder med 5 minutters oplæg som metode til at kvalificere specifikke emner til
behandling. Fagdirektørerne holder 5 minutters oplæg om aktuelle emner med strategisk
ophæng i direktionen, herunder eksempelvis relevante fagpolitikkers indhold, forinden
politisk behandling i fagudvalgene.
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan (bilag vedlagt).
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14-04-2021

Status på ledelsesevaluering og den fremadrettede proces. Bilag er vedlagt: 1)
Foreløbigt udkast til rammesætning for ledelsesevaluering.



Dialogmøde med sekretariatschef i fællessekretariatet Rikke Thind. Dialogen vil tage
udgangspunkt i følgende disposition: 1) Præsentation af fællessekretariatet, 2)
Sårbarhed ved langtidssygdom i små afdelinger, 3) Aktuelle emner og fokuspunkter.
Bilag er vedlagt: 1) Notat – deltagelse i direktionsmøde 14. april.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Bilag:
1 Åben Årshjul 2021

8725/21

2 Åben Strategisk udmøntningsplan

160075/20

3 Åben Foreløbigt udkast til rammesætning for ledelsesevaluering

53735/21

4 Åben Notat - deltagelse i direktionsmøde 14. april

52297/21

Beslutning i Direktionen den 14-04-2021
Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan.
Drøftet.
Status på ledelsesevaluering og den fremadrettede proces.
Foreløbigt udkast til rammesætning for ledelsesevaluering blev drøftet, herunder bl.a. input
om interval mellem ledelsesevaluering samt evaluering, når det er blevet gennemført.
Dialogmøde med sekretariatschef i fællessekretariatet Rikke Thind.
Direktionen kvitterede positivt for dialogen, der tog afsæt i emner om sårbarhed ved
langtidssygdom i små afdelinger, sekretariatets arbejde med værdierne samt den kommende
introduktion til ny kommunalbestyrelse.
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5.

14-04-2021

Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til det kommende direktionsmøde d. 21. april er der foreløbig følgende punkter:


Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast
punkt



Budgetopfølgning, som går videre til politisk niveau. Økonomichef Bettina Andersen
deltager i punktet.



Hovedudvalgets temadrøftelse d. 23. april.

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:


Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast
punkt



Drøftelse af form, emner og program for direktionsseminar (forår/sommer)



Kost- og ernæringspolitik på voksen- og plejeområdet (maj)



Budgetanalyser (2. kvartal)

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Direktionen har fokus på at afholde møder under hensyn til de gældende retningslinjer og
vejledninger ift. at mindske smittespredning af covid-19.
Beslutning i Direktionen den 14-04-2021
Til efteretning.
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Direktionen

14-04-2021

Bilagsoversigt
4.

Punkter til behandling
1.

Årshjul 2021 (8725/21)

2.

Strategisk udmøntningsplan (160075/20)

3.

Foreløbigt udkast til rammesætning for ledelsesevaluering (53735/21)

4.

Notat - deltagelse i direktionsmøde 14. april (52297/21)
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14-04-2021

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Fællesforvaltningsdirektør
Kirkegaard

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Lars
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Bilag: 4.2. Strategisk udmøntningsplan
Udvalg: Direktionen
Mødedato: 14. april 2021 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 160075/20

Strategisk udmøntningsplan:

Baggrund
Direktionen besluttede på direktionsseminaret den 22. januar 2020, at der fremadrettet bliver skabt bedre
rammer for at prioritere strategiske hensyn i udmøntningsplanen for 2021. Der er på den baggrund
udarbejdet første version af en strategisk overbygning på den faste udmøntningsplan som udarbejdes på
baggrund af budgetaftalen.
Den strategiske udmøntningsplan er ikke et udtømmende dokument for alle strategiske indsatsområder i
2021, men fungerer som et overblik over en række nedslag på strategiske emner, som der er særlig
opmærksomhed på i udmøntningen af budgettet. Der kan opstå andre opmærksomhedsområder af strategisk
karakter i løbet af året, og der bør være et løbende fokus på at udpege og understøtte disse i
udmøntningsarbejdet. Det kan eksempelvis være i forhold til yderligere følgevirkninger af covid-19, som
viser sig i løbet af året.
Formålet med den strategiske plan er at fremhæve emner med særlig betydning for organisationen og
kommunens udvikling og bidrage til at se emnerne i en sammenhæng såvel internt som på tværs af
fagområder samt ift. timing for implementering af indsatser. Det er vigtigt at have for øje, at det konkrete
ansvar for opgaverne fortsat ligger i de enkelte fagforvaltninger

Strategisk afsæt for budgetudmøntningen i 2021
Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk vedtagne plan- og
udviklingsstrategi, herunder styrkepositionerne det blå og det grønne samt bybånd som motorer for
udvikling, og kystbåndet som porten til oplevelser. Her er det vigtigt at have for øje sammenhænge mellem
vedtagne politikker og strategier, øvrige fagområder mv. Til at understøtte dette formål er det på
direktionen aftalt, at fagdirektørerne holder 5 min. oplæg om aktuelle emner med strategisk ophæng på
direktionens møder, eksempelvis vedr. relevante fagpolitikker forinden politisk behandling i fagudvalg.
Ligesom der i forhold til konkrete emner af særlig strategisk karakter er mulighed for at afholde
opstartsmøder med fagdirektører og øvrige relevante deltagelse.
Udmøntningen har værdimæssigt afsæt i værdierne Vores Norddjurs: Tillid, ordentlighed, udvikling og
fællesskab. Det udmønter sig blandt andet i løsningen af kerneopgaven, herunder service til borgere og
erhvervsliv, samt i måden, hvorpå der skabes udvikling i og af kommunen som helhed.
Som afsæt for plan- og udviklingsstrategien er 6 af FN’s verdensmål udpeget, herunder verdensmålet
partnerskab for handling, som er et af værktøjerne til at skabe vækst og udvikling. Kommunens
partnerskaber og samarbejder er dermed også et af de strategiske virkemidler i udmøntningen af budgettet.
På den baggrund er der udpeget særligt strategisk vigtige emner i budgetaftalen. Disse emner er udpeget
med henblik på at sikre et udpræget tværgående fokus, både i forhold til inddragelse af flere fagområder
på tværs af organisationen samt i forhold til involvering af det politiske niveau. Disse emner fremgår af den
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strategiske udmøntningsplans første afsnit. Der kan være øvrige, strategiske emner, der viser sig i løbet af
året, ligesom der kan være emner, som afsluttes og dermed også udgår af den strategiske plan.
Det strategiske papir er en overbygning på den faste udmøntningsplan, hvor samtlige emner fra
budgetaftalen 2021-2024 indgår, og hvor proces og opfølgning for den enkelte indsats er beskrevet. I den
faste udmøntningsplan er der en lang række emner, som ikke indgår i den strategiske plan, men hvor der
også arbejdes og koordineres på tværs som en del af den vanlige praksis. Her kan eksempelvis nævnes
skolestruktur og skolebuskørsel, hvor der er stort behov for koordinering og samarbejde mellem de to
fagforvaltninger. Et andet eksempel er i forhold til bæredygtig transport, hvor der i 2020 er igangsat et
arbejde med analyse af den kommunale vognpark. Denne indsats skal eksempelvis også ses i en sammenhæng
med de nye emner i budgetaftalen for 2021 omkring elbiler og elstandere, samt den afsatte pulje til
mobilitet. Endvidere kan nævnes indsatser vedr. byfornyelse, landsbyudvikling og nedrivning, som også skal
ses som en del af en sammenhæng, som understøtter en overordnet strategisk udviklingsdagsorden.
Tilsvarende indsatser kan være ift. udvikling af outdoor miljø og grønne initiativer, herunder shelters, stier
samt biodiversitet.
Den strategiske udmøntningsplan vil indgå som fast bilag under punkt 4 på direktionens dagsorden og vil
også være en del af direktionens årshjul. Ligeledes anbefales fagudvalgene at benytte den.

1. Strategiske emner
Der er fokus på emner under de 4 hovedoverskrifter: Økonomisk bæredygtighed, Social bæredygtighed,
Miljømæssig bæredygtighed og Norddjurs i udvikling herunder HR.

Social bæredygtighed

Økonomisk
bæredygtighed

Klimamæssig
bæredygtighed

Norddjurs i udvikling og HR

De økonomiske målsætninger danner rammen og fundamentet for Norddjurs Kommunes styring af
økonomien i såvel budgetlægning og i budgetopfølgningerne i løbet af året. Overholdelse af målsætningerne
er en af grundpillerne i at have en bæredygtig økonomi. Opfølgningen på de økonomiske målsætninger sker
i forbindelse med de politiske budgetopfølgningerne, og på statusmøderne omkring økonomi.
Effektiviseringer har afløst beslutningen om manglende prisfremskrivning. Der skal decentralt være fokus
på at effektivisere samarbejdsformer, ledelse og tilvejebringelse af service til borgerne, med færrest mulige
konsekvenser for borgerne. Det er aftalt politisk, at der i fagudvalgene i juni redegøres for, hvordan
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effektiviseringsbidraget er omsat, og der vil være en opsamling i økonomiudvalget forud for arbejdet med
budgetforhandlingerne for 2022.
Klima – grøn kommune. Norddjurs Kommune arbejder videre med klimaprojekter i begge ender af
kommunerne, og der vil i den forbindelse være en tæt dialog med blandt andet Grenaa Havn, Aqua Djurs
og øvrige relevante parter. Her kan et konkret værktøj for organisationen ift. at handlingsanvise
indsatsområder vedr. grønne initiativer er eks. indkøbspolitikken.
Udvikling af kommunen i samarbejde med eksterne fonde. Det er vigtigt at udvikle kommunen med
relevante projekter. Dette kan også ske i form af samarbejde og med økonomisk bistand fra eksterne fonde.
Der er i budgettet afsat midler til medfinansiering af eventuelle projekter, hvor Norddjurs Kommune i
samarbejde med frivillige og civilsamfundet kan være med til at understøtte udviklingen af områder i blandt
andet kommunens landsbyer. Eksempler på projekter, hvor der kan indtænkes samarbejde med eksterne
fonde, kan eksempelvis være i forhold til etablering af nye mødesteder, men også outdoor-faciliteter og
lignende.
HR – ledelsesevaluering, organisationsudvikling. I strategipapir for ledelse og organisations-udvikling er
grundstenene for ledelse i kommunen samlet under fem overskrifter: 1) Værdibaseret ledelse, 2)
Decentraliseret ledelse, 3) Det sammenhængende ledelsessystem, 4) Tværgående samarbejde, 5)
Ledelsesudvikling. Derudover sætter HR-strategien også retning for arbejdet med ledelsesevaluering,
organisationsudvikling og HR. Der arbejdes løbende med at dele erfaringer og udvikle organisationen på
baggrund af ny læring. Blandt ift. udvikling af nye tilgange på baggrund af de hidtidige erfaringer fra tiden
under covid-19, ledelsesevaluering og -udvikling samt øvrig kompetenceudvikling af organisationen.

2. Forslag til måder at få udmøntningen til at ske administrativt og politisk









Temamøder
Fokusgruppeinterview
Rejse sager i fagudvalgene og give fagudvalget en konkret bestilling på at sætte retning på et oplæg,
hvad vil man politisk
Direktionen, chefforum, sekretariatsgruppen
Tværgående grupper:
o Den tværfaglige bæredygtighedsgruppe
o Økonomi – sekretariatsgruppe
o Digitaliseringsgruppen
I de politiske sager beskrives under punktet ”Sammenhæng til andre politikker/strategier og
fagområder” de sammenhænge, der er til andre fagområder, politikker mv.
Det udvidede sekretariatsbegreb

Udmøntningsplanen drøftes endvidere i økonomiudvalg og statusmødet for økonomi i december,
samtidig vil der være en opfølgning på direktionsseminar i januar, samt halvårlig opfølgning i direktionen
og statusmødet for økonomi i juni.

3. Synlighed omkring de puljer, der ligger på udvalgene
Der er under de enkelte udvalg afsat følgende puljer i 2021:


Økonomiudvalget
o Strategisk pulje på 1 mio. kr. på driften og 2 mio. kr. på anlæg
o Covid-19 reserve pulje på 1 mio. kr. på driften og 1,5 mio. kr. på anlæg til initiativer
vedrørende rengøring, herunder anskaffelse af udstyr, kompetenceudvikling m.m.
o Pulje til værn om servicerammen på 13 mio. kr.
o Pulje til administrative ændringer 5 mio. kr. – der er anvendt 1 mio. kr.
o Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. - ikke en del af servicerammen
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje

1,3 mio. kr.



Kultur- og fritidsudvalget
o Kultur- og fritidspuljer på driften
o Pulje til halinvesteringer på anlæg

1,2 mio. kr.
1 mio. kr.

Voksen- og plejeudvalget
o Frivillig pulje og pulje til award

0,350 mio. kr.



Derudover er det blandt de politiske partier aftalt i forbindelse med de politiske forhandlinger omkring
covid-19 i oktober 2020, at fagudvalgene for 2021 skal etablere reservepuljer indenfor egen ramme til
imødegåelse af eventuelle merudgifter som følge af covid-19 udgifter i 2021.
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Bilag: 4.1. Årshjul 2021
Udvalg: Direktionen
Mødedato: 14. april 2021 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 8725/21

Årshjul for direktionen 2021
4 gange årligt afholdes direktionsmøde et sted i
kommunen med henblik på at besøge aftaleenheder

•
•
•
•
•
•
•
•

Budgetopfølgning
Finanslov
Dialogmøder: chefer og direktion
Kontrakt: Visit Aarhus
Kommunaldirektørmøder i adm.
Regeringens lovprogram 2022
Evaluering: Ejerstrategi Grenaa Havn
Evaluering: Ejerstrategi Aarhus Airport

Lederdag 13/1

Chefforum 3/12

4. kvartal

Direktionsseminar 26-27/01

Politisk budgetopfølgning 24/11

1. kvartal

Temadrøftelse om
strategiske emner ifm.
budget

Chefforum 3/2
(CDEU)

Hovedudvalg 4/11

Budgetforhandlinger
Tidsplan for regnskab
Takstoversigt
Hovedoversigt/budgetopfølgning
Erhvervsklimamålinger: DI & DB
Partnerskabsaftale med VIA
Dialogmøder: chefer & direktion
Erhvervshuset
Strategisk udmøntningsplan
Velkomstarrangement (sep.)
Kommunalvalg (nov.)
Evaluering: Ejerstrategi Renodjurs
Evaluering: Ejerstrategi Aquadjurs

Budgetproces
Hovedoversigt/budgetopfølgning
Projekter: Poul Due Jensens Fond
Partnerskabsaftale med AU
Dialogmøder: chefer & direktion
Årsregnskab
Befolkningsprognose
MUS- og LUS-samtaler
Revision af alle koncernpolitikker
Business Region Aarhus
Strategisk udmøntningsplan
Udmøntningsplanen
Erfaringer på baggrund af covid-19
Kattegatalliancens handlekatalog
Kommunalvalg 2021

Hovedudvalg 11/2

Sammenhæng for
borgerne

Adm. budgetopfølgning 27/10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politisk budgetopfølgning 21/4

Chefforum 21/4

Chefforum 13/10
Politisk budgetopfølgning 22/9

Hovedudvalg 17/5

2. kvartal

3. kvartal

Politisk budgetopfølgning 23/6

Chefforum 27/8
Hovedudvalg 18/8

Chefforumseminar 3-4/6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budgetanalyser
Økonomiaftale
Anlægsforslag
Tekniske- og mængdekorrektioner
Status: Østjysk Ledelsesakademi
Status: Tværgående grupper
Midtvejsstatus: Udvalgs arbejdsplaner
Dialogmøder: chefer & direktion
Håndbog: Kommunalbestyrelsen
Politisk/administrativt samarbejde
Kommunaldirektørmøder i adm.
Kommuneplan
Borgerrådgiverrens rapport (+ besøg)
Strategisk udmøntningsplan
Ny sundhedspolitik (apr.)
Velkomstarrangement (maj)
Karrieremesse i Grenaa med AU
Opfølgning på udmøntning af budget

Bilag: 4.4. Notat - deltagelse i direktionsmøde 14. april
Udvalg: Direktionen
Mødedato: 14. april 2021 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 52297/21

Dato: 6. april 2021
Reference: Rikke Thind

Deltagelse i direktionsmøde 14. april 2021
Disposition
1. Præsentation af fællessekretariatet
2. Sårbarhed ved langtidssygdom i små afdelinger
3. Aktuelle emner og fokuspunkter
1. Kort præsentation af fællessekretariatet
6,2 sekretariatsmedarbejdere. 2 medarbejdere i Allingåbro og 4 på Rådhuset og 0,2 på GD. P.t. arbejder alle
hjemmefra, og 1 er langtidssygemeldt.
2. Sårbarhed ved langtidssygdom i små afdelinger
For små afdelinger kan det være svært at få tingene til at hænge sammen, når en medarbejder bliver
langtidssygemeldt. Der er ikke økonomi til at ansætte en vikar, så det betyder, at de øvrige medarbejdere og
afdelingschefen må overtage vedkommendes arbejdsopgaver i perioden. Selv hvis der kan findes økonomi, er
det ofte vanskeligt at finde de nødvendige ressourcer til oplæring af ny medarbejder, og ved vikariater er der
altid en risiko for, at vikaren stopper før tid pga. andre jobmuligheder.
Det vil være en stor hjælp, hvis det er muligt at have en bufferkapacitet i organisationen, som kan træde ind
og hjælpe i de små afdelinger ved langtidssygdom.
En fælles bufferkapacitet vil være i tråd med det fælles ansvar, der ligger i det udvidede sekretariatsbegreb,
ligesom samme tankesæt har gjort sig gældende, da Norddjurs Kommune i sin tid uddannede og opbyggede
et netværk af projektledere, som kunne sparre med hinanden og i et vis omfang være til rådighed på tværs
af afdelinger.
3. Aktuelle emner og fokuspunkter
Fællessekretariatet arbejder fortsat med værdierne. Afdelingen har drøftet værdierne enkeltvis og fundet en
fælles forståelse for værdierne ud fra virkeligheden i fællessekretariatet. Der er også arbejdet med, hvordan
man kan reagere, hvis man oplever, at værdierne ikke bliver efterlevet. Dette er vi langt med indenfor egen
afdeling, mens det er en lidt større udfordring at finde en god måde at italesætte dette, når det opleves i
relationen med andre samarbejdspartnere.
Valgår kombineret med corona-restriktioner giver ekstra pres på sekretariatet. Der er mange
udvalgsaktiviteter, der skal presses sammen inden sommerferien, hvoraf nogle er skubbet flere gange, da
man afventer fysiske møder. Det kan blive en udfordring at nå alle aktiviteter før sommerferien.
Intro til nye fagudvalg - fællessekretariatet laver intern procesplan for egne fagudvalg før sommerferien, og
der er behov for koordinering på tværs af organisationen, dels i forhold til tidsplan og dels i forhold til måden,
der skal laves introforløb til udvalgene og KB.
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ledelseseval
uering
På baggrund af
den indgåede
aftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioners om Ledelse og kompetencer i den
offentlige sektor har Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse (fremover:
centeret) udviklet et værktøj til ledelsesevaluering i staten, regioner og kommuner, som
forventes færdigt i november 2021. Evalueringsværktøjet består primært i en
spørgeskemabaseret undersøgelse, og dets formålet er at understøtte det igangværende
arbejde med udvikling af offentlig ledelse. Værktøjet består af en række spørgsmål, som
er målrettet med afsæt i forskningsbaserede ledelsestemaer. Resultaterne af
evalueringerne skal kunne bruges lokalt som dialog- og udviklingsredskab for offentlige
ledere samt indsamle data på nationalt plan med det formål at blive klogere på, hvordan
vi fortsat udvikler offentlig ledelse til gavn for borgeren.
Med afsæt i centerets model er der udviklet en rammesætning for ledelsesevaluering i
Norddjurs Kommune. Rammesætningen er udarbejdet på baggrund af et lokalt
pilotforløb, som er gennemført i fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021. Forløbet er
udført i samarbejde med centeret, og kommunens referencegruppe vedr. Kronprins
Frederiks Center for Offentlig Ledelse har været følgegruppe på projektet.
Referencegruppen består af en række ledere på tværs af organisationen:
Kommunaldirektør Christian Bertelsen, velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen,
arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen, chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker
Trine Grejsen, skoleleder på Auning Skole Christina Birch Mogensen samt
plejecenterleder hos plejecenter Violskrænten & Grønnegården Anette Overgaard
Eriksen. Gruppen har haft til opgave at tilrettelægge processen for gennemførelse af
ledelsesevaluering på tværs af hele organisationen.
Chefer og aftaleholdere blev inddraget på et tidligt tidspunkt i processen og på den
baggrund har seks aftaleenheder gennemført et pilotforløb for ledelsesevaluering med
afsæt i centerets model. De seks pilotenheder repræsenterer arbejdspladser fra begge
forvaltninger i kommunen, og der er gennemført evalueringer på flere ledelsesniveauer,
primært med fokus på personaleledere. De seks pilotenheder var:
● UngNorddjurs (aftaleholder: Henrik Larsen)
● Børneby Nord (aftaleholder Jonna Nielsen)
● Auning Skole (aftaleholder Christina Mogensen)
● Hjemmeplejen Grenaa (aftaleholder Anette Hjelm)
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●
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Sundhed og Træning (aftaleholder Susanne Bækgaard)
Borgerservice, IT og Digitalisering (chef Tonny Olsen)

MED-systemet er blevet inddraget fra forløbets start til slut og den lokale TRIO har været
toneangivende gennem hele processen. TRIO har også været med til at understøtte den
lokale tilrettelæggelse og gennemførelse, så der har været trygge rammer for ledere
såvel som medarbejdere undervejs i forløbet.

Formål og overordnede principper
I Norddjurs Kommune er der et stort fokus på ledelsesudvikling, da det er en forudsætning
for organisationens udvikling som helhed. Der er stærk tradition for at arbejde aktivt
med ledelse og udvikle ledelse decentralt såvel som centralt. Organisatorisk tror vi på,
at vi gennem god ledelse og ledelsesudvikling styrker hele kommunens virke, og at dette
i sidste ende betyder bedre service til borgeren. Det øgede fokus på ledelsesudvikling og
-evaluering skal dermed ses som en understøttelse af det eksisterende arbejde med
ledelsesudvikling i organisationen.
Ledelse i Norddjurs Kommune tager først og fremmest udgangspunkt i organisations- og
ledelseskodekset Vores Norddjurs, som er et værdibaseret kodeks for organisationens
virkemåde. Kodekset baserer sig på de fire værdier: Tillid, ordentlighed, udvikling og
fællesskab, som er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, hvad vi gør.
Værdierne skaber rum for ledelse inden for en fælles forståelsesramme af, hvordan vi
praktiserer ledelse. Disse værdier er derfor også styrende i rammesætningen for
ledelsesevaluering. Den decentraliserede ledelsestilgang er ligeledes grundlæggende for
måden, hvorpå der gennemføres ledelsesevaluering. Det betyder, at den konkrete
gennemførelse er forankret decentralt, således at forløbet kan tilpasses den enkelte
arbejdsplads og kontekst, og derved respekterer det personlige, individuelle
ledelsesrum. Dette er en tilgang, der understøtter organisationen overordnede
koncernlinje om afbureaukratisering.
Formålet med ledelsesevaluering er at give den enkelte leder et blik på egen ledelse,
som kan sætte retning for lederens fremadrettede ledelsesudvikling. Evalueringen er
dermed ikke en resultatmåling af lederpræstationer, men et værktøj til at blive klogere
på egen ledelse ud fra en række udvalgte ledelsestemaer. Gennemførelse af
ledelsesevalueringer skal som helhed være med til at understøtte organisationens
udvikling til gavn for den borgerrettede service og sikre, at ledere såvel som
medarbejdere har de bedste forudsætninger for at løse kerneopgaven.
Ledelsesevaluering er et værktøj til udvikling af den enkelte leders lederskab i praksis
og til ledelsesudvikling i organisationen som helhed.
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Der arbejdes med ledelsesevaluering på en helhedsorienteret måde, da det gennemføres
bredt i organisationen, vertikalt såvel som horisontalt, og dermed på tværs af det
sammenhængende ledelsessystem.1
Ledelsesevalueringsmodellen er skabt af centeret, og supplerende dertil tager
rammesætningen som nævnt også udgangspunkt i praksiserfaringer og oplevelser i det
lokalt gennemførte pilotforløb i kommunen. Ved at tage udgangspunkt i en samlet
rammesætning for ledelsesevaluering har alle kommunens arbejdspladser det samme
afsæt for at gennemføre ledelsesevaluering. Samtidig er modellen fleksibel og kan
tilpasses de decentrale, lokale kontekster, som evalueringen skal gennemføres i.
Derudover bidrager kommunen hermed til Regeringen, KL og Danske Regioners dagsorden
om at se nærmere på offentlige ledelse i nationalt perspektiv og medvirker aktivt til, at
der indsamles data til forskning i offentlig ledelse. Modellen er fleksibel, så processen
kan tilrettelægges lokalt i samarbejde med det lokale MED. Denne tilgang har sit afsæt i
organisationens overordnede koncernlinje om afbureaukratisering, værdibaseret ledelse
samt principper for inddragelse af MED. Det betyder konkret, at den centrale,
overordnede rammesætning for ledelsesevaluering fortsat giver plads til et stort
decentralt råderum ift. den specifikke gennemførelse af forløbet.

Udvalgte ledelsestemaer med afsæt i Vores Norddjurs
Ledelsestemaerne og de tilhørende evalueringsspørgsmål, som fremgår af centerets
spørgeskema, er udarbejdet på et forskningsbaseret grundlag. Centeret har i alt tretten
mulige ledelsestemaer til evalueringen, og anbefalingen fra centeret er, at man udvælger
4-5 ledelsestemaer. Referencegruppen vedr. Kronprins Frederiks Center for Offentlig
Ledelse, som er været projektets følgegruppe, har i udvælgelsen af temaer til
ledelsesevaluering i Norddjurs Kommune lagt vægt på, at temaerne skulle have en tydelig
sammenhæng til værdierne i Vores Norddjurs. De udvalgte ledelsestemaer er på den
baggrund:
● Borgerorientering
● Tværgående ledelse
● Innovationsledelse
● Tillidsbaseret ledelse
Tillidsbaseret ledelse har sammenhæng til værdien tillid, som i organisations- og
ledelseskodekset kendetegnes ved, at der er gennemsigtighed i beslutningsprocesser,
åben dialog, tydelige rammer og målsætninger, høj grad af medbestemmelse, ansvarlig
og ingen unødig kontrol samt troværdighed. Centeret definerer temaet ved, at tillid i
relationen mellem ledere og medarbejdere er kendetegnet ved forventningen om, at
den anden part vil en det bedste og har kompetencerne til at løfte sine opgaver.
Tillidsbaseret ledelse udspringer i medarbejdernes oplevelser af at have et fortroligt
rum med lederen, lederens positive forventninger til kompetencer og intentioner og en
oplevelse af lederens forudsigelighed. På den baggrund er der en tydelig sammenhæng
mellem ledelsestemaet og kommunens værdi tillid.

1

Det sammenhængende ledelsessystem er det politisk vedtagne princip for ledelse og er
grundlæggende for den indbyrdes relation mellem ledelsesrollerne på niveauerne 4 til 1.
Systemet medvirker til at understøtte kommunens ledelse som en helhed med høj grad af
sammenhængskraft.
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Borgerorientering har sammenhæng til værdien ordentlighed, som i organisations- og
ledelseskodekset kendetegnes ved, at vi indgår i ligeværdige dialoger og kommunikerer
tydeligt og respektfuldt, accepterer og giver plads til forskelligheder, udviser ansvar og
står på mål for fælles beslutninger samt er omhyggelige og efterstræber det bedste
resultat. Centeret definerer temaet ved, at borgerorientering er en ledelsesadfærd,
hvor lederen, og medarbejdere, konstant har fokus på borgerens perspektiv i
opgaveløsningen. Derfor er det vigtigt for offentlige ledere og organisationer at
beskæftige sig med, hvad effekterne for borgerne er af opgaveløsningen, og hvordan
borgerne oplever opgaveløsningen. Samtidig er det en vigtig ledelsesopgave at drøfte og
afklare de dilemmaer, der opstår i prioriteringen mellem hensynet til den enkelte
borger og ”alle borgere”/fællesskabet, med afsæt i de politiske mål og prioriteringer.
På den baggrund er der en tydelig sammenhæng mellem værdien omkring at praktisere
ordentlighed i løsningen af kerneopgaven og opmærksomheden på, at denne
opgaveløsning skal være til gavn for borgeren.
Innovationsledelse har sammenhæng til værdien udvikling, som i organisations- og
ledelseskodekset kendetegnes ved, at vi anvender prøvehandlinger som et redskab til at
teste nye måder at gøre tingene på, er nysgerrige på ideer og bakker op om at tage
chancer for at drage ny læring, bruger sund fornuft og udviser handlekraft den daglige
opgaveløsning, tager initiativ til at nytænke eksisterende praksis og udvikler det, der bør
ændres samt tilpasser vores faglighed og kompetencer i takt med, at kerneopgaven
forandres. Centeret definerer temaet ved, at innovationsledelse er en ledelsesadfærd,
hvor lederen både i egen enhed og i organisationen, understøtter en risikovillig kultur,
der fremmer nytænkning af opgaveløsningen. Men innovationsledelse handler ikke kun
om at få nye ideer, men også om at omsætte dem til praksis og sikre, at de ønskede
effekter indfries. På den baggrund er der en tygelig sammenhæng mellem værdien
udvikling og ledelsestemaet innovationsledelse.
Tværgående ledelse har sammenhæng til værdien fællesskab, som i organisations- og
ledelseskodekset kendetegnes ved, at vi samarbejder på tværs af niveauer, forvaltninger
og afdelinger, i arbejdet med kerneopgaven byder ind med relevante kompetencer,
udviser åbenhed og videndeler i organisationen, tilstræber at inddrage hinanden i
opgaveløsningen, arbejder for den fælles opgave, fælles målsætninger og i en fælles
retning. Centeret definerer temaet ved, at tværgående ledelse er en ledelsesadfærd,
der skal sikre en fælles retning og sammenhæng i opgaveløsningen til gavn for borgerne.
Det forudsætter samarbejde mellem fagområder, institutioner og sektorer. Konkret
består ledelsesopgaven i at sikre, at det er tydeligt for medarbejderne, hvorfor
samarbejdet er vigtigt, og hvad der er den fælles retning for opgaveløsningen.
Derudover er det vigtigt, at lederen sikrer, at der er de rette rammer for at samarbejde.
Det indebærer dels, at lederen har fokus rettet mod sine egne medarbejdere og dels, at
lederen har fokus på, at de relevante aktører i arbejdsgange på tværs af for eksempel
sektorgrænser ikke udgør en barriere for et smidigt samarbejde. Det handler også om
at tydeliggøre, hvordan samarbejdet på tværs bidrager til en bedre kvalitet i
opgaveløsningen. På den baggrund er der en tydelig sammenhæng mellem værdien
fællesskab, der er i høj grad handler om samarbejde og sammenhængskraft, og temaet
tværgående ledelse, der skal understøtte at samarbejde og helhedsorientering lykkes.
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For at gøre evalueringen så relevant og specifik for de enkelte enheder, er der mulighed
for, at man i enhederne kan tilvælge et yderligere ledelsestema lokalt. Det betyder, at
man, udover de fire temaer som skal indgå i alle ledelsesevalueringer i kommunen, får
mulighed for at vælge et femte tema blandt følgende temaer:
● Positiv feedback
● Faglig ledelse
● Forandringsledelse
● Ledelsesmæssigt nærvær
Det femte tema udvælges på aftaleniveau med afsæt i et særligt område, som det
specifikt for den enkelte enhed giver mening at få belyst.
Erfaringer fra pilotforløbet vedr. ledelsestemaerne
I pilotforløbet har temaernes sammenhæng til værdierne givet mening og valideret,
hvorfor det netop er disse temaer, der er udvalgt. Det har vist sig særligt vigtigt, at der
skabes en fælles forståelse hos den enkelte arbejdsplads vedr. betydningen af de
forskellige temaer. Det er derfor vigtigt, at man i de lokale enheder får afstemt, hvordan
man forstår de konkrete temaer og de dertilhørende spørgsmål. Denne forhåndsafklaring
vil i sidste ende resultere i, at lederen får mulighed for en mere præcis og korrekt
aflæsning af besvarelserne i den endelige evalueringsrapport.
Tillidsbaseret ledelse har på tværs af pilotenhederne vist sig som det væsentligste tema
i evalueringen for både ledere og medarbejdere. Temaerne innovationsledelse,
borgerorientering og tværgående ledelse kræver i mange tilfælde en begrebsafklaring
medarbejdere og ledere imellem i forhold til forståelsen af temaet. Det anbefales derfor,
at der forud for besvarelsen af spørgeskemaerne er en dialog mellem leder og
medarbejdere/underordnede ledere om temaernes betydning, så der kan blive skabt en
fælles forståelse af ledelsestemaerne og de tilhørende spørgeskemaspørgsmål.
Eksempelvis er det langt fra alle ledere, der har direkte borgerkontakt, og det skal derfor
gøres klart ift. temaet borgerorientering, at dette også kan forstås som det
ledelsesmæssige fokus på, at opgaveløsningen skal være til gavn for borgeren. Dialogen
mellem leder og medarbejder kan eksempelvis finde sted ifm. et lokalt MEDudvalgsmøde, hvor temaer og spørgsmål drøftes og defineres med afsæt i centerets
beskrivelser/introvideoer af de temaerne. Disse kan ligesom det øvrige materiale findes
på intranettet i gruppen ledelsesevaluering. Ydermere er der i forhold til temaerne
borgerorientering og tværgående ledelse en italesættelse af “borgeren” og “de andre”
uden en nærmere definition af, hvem der her menes. Dette skal ligeledes afklares i
dialogen mellem leder og medarbejdere/underordnede ledere. Eks. kan “de andre” i
temaet tværgående ledelse både forstås som andre ledere i enheden, men det kan
omvendt også forstås som ledere på andre fagområder eller ledelsesniveauer. Der kan
ligeledes være stor forskel på, hvordan medarbejdere på en skole svarer på spørgsmålene
omkring borgerorientering, alt efter om borgeren tænkes som eleverne, deres forældre
eller nogle helt tredje. Der vil angiveligt også være nogle spørgsmål, som medarbejderne
kan have svært ved at besvare, da der kan være dele af lederens virke, som
medarbejderne ikke føler, de har indsigt i. Det kan eks. være spørgsmål om, hvorvidt
lederen arbejder meget på tværs af ledelsessystemet. Her er det vigtigt at lederen
italesætter overfor medarbejderne, at de skal svare ud fra deres egen oplevelse af, om
5
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lederen arbejder på tværs. Det kan eks. være, at medarbejderne/underordnede ledere
oplever, at lederen er god til at informere om, hvad der sker andre steder i
organisationen, og at de derved har en fornemmelse af, at lederen arbejder meget på
tværs af organisationen.

Opstartsfasen
Ledelsesevalueringen gennemføres på alle ledelsesniveauer på følgende måde:
● Er man personaleleder vil det være de medarbejdere, som man er personaleleder
for, der besvarer spørgeskemaet.
● Er man leder af ledere vil det være ens underordnede ledere, der besvarer
spørgeskemaet.
● Er man både personaleleder og leder af ledere vil begge grupper besvare
spørgeskemaet, og det vil fremgå af evalueringen hvilken gruppe, der har svaret
hvad, da medarbejderbesvarelserne er anonyme, og ledernes besvarelser ikke er
anonyme.
I alle tilfælde vil lederens overordnede leder også besvare spørgeskemaet. Derudover er
det også muligt at tilvælge at blive evalueret af sine sidestillede ledere (lederkollegaer).
Inddragelse af MED
Når ledelsesevaluering skal gennemføres på den enkelte arbejdsplads, og der er tale om
en leder med personaleledelse, er det vigtigt, at ledelsen på et tidligt tidspunkt
inddrager MED, eks. ved at indtænke TRIO (leder, TR og AMR) i processen. TRIO skal i
samarbejde sikre nogle trygge rammer omkring processen. TR og AMR kan derudover også
spille en meningsfuld rolle ift. at involvere medarbejderne i processen og facilitere
konstruktive dialoger i MED-regi. De kan derudover også bidrage ift. den konkrete, lokale
tilrettelæggelse og gennemførelse af evalueringen, herunder eks. indhentning af
medarbejdernes kontaktoplysninger, når der skal udsendes spørgeskemaer til de
relevante. Dette er en praksis, der i forvejen anvendes hos mange af organisationens
arbejdspladser ifm. gennemførelse af eks. APV.
TRIO spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre, at der er en fælles forståelse på
arbejdspladsen blandt leder og medarbejdere af formålet med ledelsesevalueringen. I
den dialog, der skal finde sted mellem leder og medarbejdere forud for at spørgeskemaet
til evalueringen besvares, kan TR og AMR være med til at formidle spørgsmålenes
betydning samt bistå lederen ift. at besvare evt. tvivlsspørgsmål fra medarbejderne
omkring processen. Det er vigtigt, at lederen ved forløbets start afholde et møde med
TRIO mhp. at afklare, hvad TR og AMR’s rolle og funktion er i processen.
Ledelsen skal i opstarten overvejer, hvordan medarbejderne inddrages i og informeres
om processen. Det kan være forskelligt fra leder til leder, hvilken nærhed man har til
sine medarbejdere og hvor mange medarbejdere, man er leder for. Her kan der både
være tale om fysisk nærhed – hvis man eks. arbejder geografisk på distancen – eller
distance i form af medarbejdere, der arbejder på forskellige tidspunkter af døgnet. Det
er på den baggrund vigtigt at tilrettelægge involveringen af medarbejderne, så det passer
ind i den lokale kontekst. Til formålet har centeret udarbejdet skabeloner og modeller
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til, hvordan man kan informere medarbejderne. Disse vil være at fine på intranettet i
gruppen Ledelsesevaluering.
Introduktion og materialer
Som introduktion til gennemførelse af ledelsesevaluering bliver der på intranettet
oprettet en gruppe med titlen ledelsesevaluering. Her vil der være relevante materialer
til at understøtte processen:







Introduktionsvideo til forløbet med kommunaldirektøren
Introduktionsvideoer fra centeret om processen og værktøjet
Oversigt over, hvornår de forskellige materialer kan tages i brug
Skabelon til udarbejdelse af en tidsplan over den lokale gennemførelse af
ledelsesevaluering
Vejledninger til hvordan medarbejdere/underordnede ledere kan informeres om
processen på en god måde
Modeller til opfølgning på rapportens resultater, både til brug for dialog mellem
leder og overordnet leder samt for dialog mellem leder og
medarbejdere/underordnede ledere.

Materialerne består af vejledninger, skabeloner og modeller til at gennemføre de
forskellige faser i processen til hjælp og støtte for lederen. Ved at følge centerets
vejledninger sikres det, at man kommer hele vejen rundt i processen, herunder eks.
brugen af vejledninger til dialogmøderne med overordnet leder samt med
medarbejdere/underordnede ledere. Af hensyn til, at lederen kan tilpasse og rette i
materialerne, er de alle tilgængelige i redigérbare formater i intragruppen
ledelsesevaluering.
Lederen starter med at se introduktionsvideoerne og orienterer sig derefter i oversigten
over, hvornår de forskellige materialer tages i brug. Derefter udarbejder lederen i
samarbejde med TRIO en tidsplan for det lokale forløb med afsæt i skabelonen hertil.
Derefter læses vejledningerne til, hvordan medarbejderne/underordnede ledere
informeres om processen, og der udsendes på baggrund heraf information til
medarbejderne/underordnede ledere. Næste skridt i processen er udsendelse og
besvarelse af spørgeskemaet. Når skemaet er besvaret af medarbejdere/underordnede
ledere, overordnede leder og leder selv modtager leder samt overordnet leder på
baggrund heraf en evalueringsrapport. Herefter skal der følges op på rapporten leder og
overordnet leder imellem samt efterfølgende i fællesskab med medarbejderne/
underordnede ledere. Til formålet har centeret udarbejdet modeller til opfølgning.
Lederen orienterer sig i disse og udvælger den model, der passer til den lokale kontekst.
Da det er centerets model for ledelsesevaluering, der tages udgangspunkt i, vil der være
nogle arbejdspladser eller tilfælde, hvor de tilgængelige modeller eller skabeloner ikke
passer helt til arbejdspladsens virkemåde eller organisering. I disse tilfælde er det
væsentligt at tage op i TRIO, hvordan modellerne kan anvendes og tilpasses på en
meningsfuld måde i den konkrete, lokale kontekst.
Anonymitet
I centerets ledelsesevalueringsværktøj er medarbejderbesvarelser altid anonyme. Det
betyder rent praktisk, at der minimum skal være fem medarbejderbesvarelser til én
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evalueringsrapport for, at der kan genereres en rapport. Når det derimod er ledere, der
evaluerer ledere, er besvarelserne ikke anonyme. Det er både ud fra et praktisk hensyn
om, at det i de fleste tilfælde ikke vil være muligt at lave en ledelsesevaluering for
ledere på højere ledelsesniveau, hvis der minimum skal være fem underordnede ledere,
der besvarer evalueringen. Derudover har centerets undersøgelser også vist, at ledere
ikke i så høj grad vægter anonymitet, når de skal evaluere andre ledere.
Det er første gang, vi gennemfører ledelsesevaluering på denne måde i organisationen,
og rammesætningen for forløbet er dermed første generation. Centeret har ud fra et
forskningsmæssigt, etisk princip udarbejdet et evalueringsværktøj, der bygger på
anonyme medarbejderbesvarelser, og denne ramme for processen er dermed sat på
forhånd. Af hensyn til at processen også skal være tryg for ledere såvel som medarbejdere
er det vigtigt, at der i opstartsfasen er en dialog mellem ledelse og medarbejderne om,
at formålet med evalueringen ikke er en måling og vurdering af den enkelte leder, men
derimod at afdække lederens udviklingspotentialer mhp. et styrket samarbejde på
arbejdspladsen. Derfor skal besvarelserne være konstruktive, og der hvor der gives en
negativ score, skal medarbejderne også være indstillet på at gå i dialog med lederen om
udviklingspotentialet til det opfølgende dialogmøde. Det er altså en forudsætning, at
medarbejderne i den opfølgende dialog med lederen uddyber og åbner op for baggrunden
for deres besvarelser for at evalueringen kan skabe den udvikling, der er hele hensigten.

Gennemførelse og tidsplan
Evalueringsværktøjet fra centeret forventes at være klar til brug i november 2021. På
den baggrund gennemføres det første rul for ledelsesevaluering i organisationen det
første halvår i 2022. Fremadrettet vil ledelsesevaluering blive gennemført én gang pr.
valgperiode i periodens første halvår, hvilket vil sige hvert fjerde år. Den første
gennemførelse finder sted første halvår af valgperioden 2022, og den næste vil finde sted
første halvår af 2026, og så fremdeles. Denne tidsramme tager højde for, at forløbet ikke
strækker sig over en længere ferie (eks. jule- eller sommerferie), som det var tilfældet
i pilotforløbet, da dette viste sig meget uhensigtsmæssigt.

Begrundelsen for at gennemføre ledelsesevaluering samlet for hele organisationen over
et halvt år er, at der herved finder en samlet evaluering af ledelsessystemet sted. Dette
understøtter sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af ledelseslagene, og
samtidig blev der i pilotforløbet også peget på, at det var vigtigt for medarbejderne, at
evaluering forplantede sig helt fra top til bund. Hvis evalueringen derimod fandt sted på
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adspredte tidspunkter i de forskellige dele af organisationen, ville det ikke være muligt
at opnå den samme helhedsorienterede ledelsesevaluering. Grunden til, at
ledelsesevaluering gennemføres hvert 4. år er, at dette giver lederen mulighed for at
lave en langsigtet udviklingsplan, samtidig med at det giver kommunens HRmedarbejdere mulighed for at samle op på samt igangsætte evt. udviklingsindsatser på
tværs af organisationen på baggrund af de samlede evalueringsresultater.
Fordelene ved at gennemføre ledelsesevalueringen i hele organisationen samtidig er først
og fremmest, at direktører, fagchefer og aftaleholdere i disse tilfælde vil have større
mulighed for at sparre med sidestillede ledere om processen, mens det rent
administrativt og procesmæssigt også vil være en fordel at gennemføre en samlet proces.
Derudover er det også en fordel, at de centrale HR-medarbejdere på baggrund af de
gennemførte ledelsesevalueringer kan se nogle tværgående mønstre og tendenser i den
ledelse, der generelt set udøves i organisationen. Centerets værktøj gør det nemlig
muligt at lave et udtræk af aggregerede data, der kan tegne nogle overordnede
tendenser på baggrund af evalueringsresultaterne.
Ansvaret for gennemførelse af og opfølgning på ledelsesevalueringer er forankret på
niveauerne i det sammenhængende ledelsessystem:





Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

4:
3:
2:
1:

Kommunaldirektør
Fagdirektører
Afdelingschefer
Institutionsledere (aftaleholdere) og teamledere

Det vil sige, at institutionslederen er projektansvarlig for gennemførelsen af sin egen
ledelsesevaluering indenfor den afsatte, halvårlige periode, ligesom fagchefen er
ansvarlig for deres og så fremdeles. Det vil dermed også være hos den enkelte leder, at
den administrative gennemførelse af ledelsesevalueringen er forankret. Herunder eks.
indhentning af kontaktoplysninger på de medarbejdere/underordnede ledere,
overordnede ledere mv., der skal besvare spørgeskemaet. De tekniske funktioner ift.
opsætningen af spørgeskemaet, genereringen af rapporter mv., som i pilotforløbet er
blevet håndteret manuelt, vil i centerets endelige værktøj være automatiseret.
Det lokale forløb og planlægning
Nedenfor ses en visualisering af den overordnede tidslinje over forløbets forskellige dele.
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Figur 1: Tidsplan for gennemførelse af ledelsesevaluering (Kronprins Frederiks Center
for Offentlig Ledelse).
Ledelsesevaluering finder sted over første halvår af valgperioden. Indenfor den halvårlige
periode kan den enkelte arbejdsplads i samarbejde med overordnet leder og MED selv
planlægge den individuelle tidsramme for den lokale proces- og tidsplan. I denne
planlægning er det værd at overveje, hvor længe der kommer til at gå fra,
medarbejdere/underordnede ledere har besvaret spørgeskemaet, og til det opfølgende
dialogmøde om besvarelserne mellem leder og medarbejdere/underordnede ledere. For
de flestes tilfælde vil det eks. ikke være hensigtsmæssig at disse processer ligger henover
en ferie. Det er derudover vigtigt at huske, at ledelsesevaluering altid skildrer et
øjebliksbillede af, hvordan ledelsen på arbejdspladsen opfattes. Både lederens,
overordnet leders og medarbejderes/underordnede lederes besvarelser i
ledelsesevalueringen vil bære præg af den aktuelle kontekst, som evalueringen er
gennemføres i. I den udstrækning, det er muligt, bør der altså tages hensyn til de forhold,
som evalueringen gennemføres under, så disse ikke præger besvarelserne i en unødig
negativ retning. Dette kan med fordel drøftes nærmere i samarbejde med MED.
Inden påbegyndelse af ledelsesevaluering er det vigtigt at få visualiseret en proces- og
tidsplan, som beskriver hele forløbet fra start til slut. I gruppen ledelsesevaluering på
intranettet kan der tilgås en skabelon til udarbejdelse af en sådan plan, som den enkelte
leder i samarbejde med TRIO udarbejder. Her besluttes det, hvornår hvilke dele af
processen skal finde sted i løbet af den halvårlige periode, alt efter hvad der giver mening
lokalt ift. eks. afholdelse af personalemøder, arbejdstider og lignende. Den tidsplan, der
blev brug i pilotforløbet, er vedlagt som bilag mhp. at give indsigt i den konkrete
procesplanlægning (se bilag).
Aflæsning af resultaterne i evalueringsrapporten
En god dialog blandt lederne og medarbejdere/underordnede ledere omkring
begrebslige, sproglige og forståelsesmæssige spørgsmål vedr. ledelsestemaer og
specifikke
spørgsmål
skal
have
fundet
sted
inden
besvarelsen
af
evalueringsspørgeskemaet. Dette giver lederen de rette forudsætninger for at kunne
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aflæse resultaterne af evalueringen med den samme forståelse som
medarbejderne/underordnede ledere har besvaret ud fra. Skulle der alligevel opstå
spørgsmål omkring resultaterne i rapporten, er opfølgningen en mulighed for at få
afklaret disse spørgsmål både med overordnet leder, ligestillede ledere og
medarbejdere/underordnede ledere. Der vil være ledere, som modtager en rapport, hvor
der fremgår resultater af mere negativ karakter. For en leder, der modtager en
evaluering med sådanne besvarelser, kan det være svært ikke at fokusere på de negative
svar, frem for at se evalueringen i en større helhed. Det er i den forbindelse igen vigtigt
at pointere, at formålet med evalueringen netop omhandler ledelsesudvikling, hvormed
der skal kigges på det overordnede billede og ikke enkeltstående, negative svar.
Hvis en leder har modtaget en evaluering med en overordnet lav score, er det den
overordnede leders ansvar hurtigt at tage en dialog med lederen herom, så der ikke
skabes utryghed og mistrivsel hos lederen på baggrund af evalueringen. Der er også
mulighed for at få støtte fra de centrale HR-funktioner, hvis det måtte være nødvendigt.
I den forbindelse kan arbejdsmiljøkonsulent i kommunaldirektørens sekretariat Trine
Kjær Poulsen kontaktes.
Når lederen modtager evalueringsrapporten er der i indledningen til resultaterne en
læseguide. Her fremgår en detaljeret beskrivelse af, hvordan resultaterne i rapporten
skal tolkes, samt hvordan de enkelte tabeller og pointsystemer aflæses.
Opfølgning på ledelsesevalueringsrapport
Opfølgningen på rapporterne er en vigtig del af hele udviklingsprincippet bag
ledelsesevalueringen, herunder er særligt dialogerne med overordnet leder og
medarbejdere/underordnede ledere samt evt. ligestillede ledere i pilotforløbet blevet
oplevet som en meget væsentligt og positiv del af processen.
Det er som sagt en god ide ifm. udarbejdelse af tidsplan at overveje, hvor lang tid der
går fra medarbejderne/de underordnede ledere har besvaret spørgeskemaet til, at
dialogen mellem leder og medarbejdere/underordnede ledere finder sted. I pilotforløbet
er der i langt de fleste tilfælde gået for længe mellem besvarelse og dialogmøde, så
medarbejderne/underordnede ledere ikke har haft mulighed for at huske deres egne
svar. Her er det en god hjælp, hvis alle printer eller gemmer deres besvarelser samt at
der er opmærksomhed på, at der ikke går for længe mellem disse processer.
Opfølgningen giver mulighed for, at medarbejderne/underordnede ledere kan spørge ind
til uddybninger i evalueringen, men den giver også lederen mulighed for at spørge ind til
resultaterne og få en dybere forklaring på tilbagemeldingerne.
I afsnittet introduktion og materialer, står det beskrevet, hvordan man kan benytte
opsamlingsmaterialet fra centeret. Centeret har udarbejdet forskellige modeller for
opsamling. Både modeller for gennemførelse af dialogmøder med overordnet leder og
medarbejdere/underordnede ledere. Her er det op til den enkelte leder at vælge og
tilpasse den/de modeller, så de passer til den lokale kontekst. I intragruppen
ledelsesevaluering ligger der en vejledning til udvælgelse af de forskellige modeller, så
lederen hurtigt kan danne sig et overblik. Det vil være forskelligt, hvilke
opfølgningsmodeller der passer bedst til de enkelte aftaleenheder. For nogen vil det
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være en klar fordel at afholde samtalen med den overordnede leder inden dialogmødet
med medarbejderne/de underordnede ledere og for andre vil det omvendte være
tilfældet. Ligesom det for nogle aftaleenheder vil være at foretrække at dialogmødet
foregår fysisk, mens det for andre enheder ikke vil være muligt eller at foretrække.
Dermed sagt, at det er op til den enkelte aftaleenhed at få tilrettelagt en proces for
opfølgningen, som passer til den lokale kontekst. I de forskellige opfølgningsmodeller er
der angivet en tidsvejledning til gennemførelse, men vi anbefaler, at man afsætter lidt
længere tid til dialogerne, så man får mulighed for at komme rundt om det hele.
Opfølgningen på ledelsesevalueringen skal ende ud i en udviklingsplan, og det kan derfor
være en god ide at tage noter til dialogmøderne. Til formålet er der udarbejdet en
skabelon til at få nedfældet de væsentligste pointer fra dialogmøderne til brug for
udarbejdelsen af udviklingsplanen. Denne skabelon er også at finde i intragruppen.
Deling af rapporten
Leder og overordnet leder er de eneste, der får tilsendt den færdige evalueringsrapport.
Det er derfor op til lederen selv, hvor store dele af rapporten vedkommende har lyst til
at dele med medarbejderne/underordnede ledere og ligestillede ledere ifm. diverse
dialogmøder. Det er både en mulighed kun at dele de fokusområder, som lederen sammen
med overordnet leder har udvalgt, men lederen har også mulighed for at dele hele
rapporten med medarbejderne/de underordnede ledere. Med afsæt i principper om
decentral indflydelse og tillid er det helt op til lederen at afgøre, og begge dele er
afprøvet med positive erfaringer i pilottesten. Det afgørende er, at det skal føles trygt
for lederen at dele evalueringsresultaterne på den måde, som vedkommende finder
bedst.
Plan for ledelsesudvikling
Opfølgningen på ledelsesevalueringen skal ende ud i en udviklingsplan for hver enkelt
leder, som skal bestå af ca. tre fokuspunkter, som lederen i samarbejde med overordnet
leder og medarbejdere/underordnede ledere har valgt ud fra resultaterne i
evalueringsrapporten. Fokuspunkterne vil som oftest være valgt ud fra, hvor der i
rapporten er potentiale for udvikling. Det er dog også værd at overveje på hvilke punkter
i evalueringsrapporten, der ses en positiv tilbagemelding, så man kan lade sig inspirere
af det, der allerede fungerer godt. I opfølgningen er der også mulighed for at samle op
og sparre med ligestillede ledere, hvilket for nogle ledere kan være en stor hjælp i
processen med at få udarbejdet en udviklingsplan, supplerende til sparringen med
overordnet leder.
Sidste del af opfølgningen omhandler at få præsenteret udviklingsplanen for
medarbejderne/underordnede ledere. Denne del giver medarbejderne/underordnede
ledere en oplevelse af, at ledelsesevalueringen bliver brugt til noget konkret på
arbejdspladsen, så de forstår, at deltagelsen i ledelsesevalueringen har tjent et tydeligt
formål, der tjener aftaleenheden som helhed.
Centret har udarbejdet en skabelon til tilrettelæggelse af lederens udviklingsplan. Dette
materiale er ligesom det øvrige tilgængeligt i gruppen ledelsesevaluering på intranettet.
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Den fremadrettede proces
I forhold til den fremadrettede proces er det helt afgørende, at der sker en bred
involvering. Pilotforløbet er blevet gennemført i god tid ift., hvornår det endelige
værktøj fra centeret er færdigt, og denne tid skal udnyttes til at få skabt et solidt
fundament og bredt kendskab til rammesætningen for gennemførelse.
Kommunaldirektørens sekretariat vil i perioden også være behjælpelig med at
understøtte lokale drøftelser vedr. ledelsesevaluering, eks. ved at tilbyde besøg i
chefgrupper, lokale MED-udvalg eller lignende.
Udkastet til rammesætning for ledelsesevaluering og erfaringerne fra pilotforløbet er
blevet drøftet i referencegruppen vedr. Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
d. 24. marts 2021. Efterfølgende drøftes emnet i direktionen d. 14. april og i
hovedudvalget d. 22.-23. april ifm. hovedudvalgets temamøde. Derefter sendes
rammesætningen til pilotenhederne, som får mulighed for at give deres feedback på
produktet. Dernæst drøftes rammesætningen i regi af chefforum d. 3.-4. juni ifm.
chefforumseminar. Denne proces er tilrettelagt mhp. at sikre en bred involvering og
inddragelse af organisationen forud for den politiske behandling af den endelige
rammesætning.
På baggrund af drøftelser og input fra diverse fora tilrettes og kvalificeres udkastet af
rammesætningen for ledelsesevaluering. Dernæst behandles det endelige udkast i
hovedudvalget efter sommerferien d. 18. august, dernæst i direktionen d. 25. august og
efterfølgende politisk i økonomiudvalget d. 7. september samt i kommunalbestyrelsen d.
14. september. Derefter opfordres organisationens aftaleenheder til at tage
rammesætningen for ledelsesevaluering op til lokale drøftelser på arbejdspladsen
forinden gennemførelsen i første halvår af 2022. Ledelsesevaluering gennemføres i første
halvår af 2022 for at give et pusterum i tiden post corona, således at arbejdspladserne
har tid til at vende tilbage til en ny normal, forinden opstart af ledelsesevaluering. Der
er mulighed for at kontakte arbejdsmiljøkonsulent i kommunaldirektørens sekretariat
Trine Kjær Poulsen for at få sparring undervejs i processen (kontaktoplysninger:
tkp@norddjurs.dk, tlf.: 89 59 10 39).
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