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Indledning
Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den
kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu
bedre løsninger for borgerne. Det er en ambitiøs plan og vi har store forventninger
knyttet til den.
Vi har formuleret fem strategiske pejlemærker. I vores valg, har det været afgørende,
at de strategiske pejlemærker giver mening i alle dele af organisationen.
Vi har prioriteret det sådan, at hovedvægten i strategiplanen fokuserer på de forhold,
der vedrører den organisatoriske udvikling.
Strategiplanen er gældende for en tre årig periode, men vi ved også, at verden løbende
forandrer sig. Derfor vil vi årligt sørge for, at strategiplanen bliver revideret, så den
imødekommer de forandringer, der opstår når strategien møder virkeligheden.

Justeret pr. 8. november 2016
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Formål
Strategiplanen sætter en retning og skaber en rød tråd i arbejdet med at omsætte den
politiske vision ”Vi gør det sammen”.
Strategiplanen er en strategisk prioritering, hvor direktionen i samarbejde med
afdelingscheferne har vurderet, hvad der er vigtigst ud fra et koncernperspektiv de
næste tre år.
Strategiplanen indeholder fem strategiske pejlemærker.

Formålet med pejlemærkerne er at:
•
•
•

Tydeliggøre hvordan visionen udmøntes i Syddjurs Kommune og være
understøttende i forhold til de politiske mål.
Skabe en fælles retning for organisationen og være udviklende i forhold til
de organisatoriske mål.
Gøre det muligt at håndtere aktuelle og fremtidige udfordringer.

Planen skal både sikre en tydelig udviklingsretning for organisationen samtidig med, at
den åbner op for handlefrihed i forhold til at indfri målene.
Det er vores ambition, at strategiplanen løbende anvendes som en konstruktiv ramme
for dialog i organisationen samtidig med at den fastholder fokus på det væsentligste –
nemlig at vi leverer gode resultater til gavn for borgerne.
Direktionens Strategiplan står ikke alene og skal læses sammen med ledelses- og
medarbejdergrundlaget, værdigrundlaget samt en række vedtagne politikker.
Derudover vil udviklingsaftalerne under de enkelte chefområder tage udgangspunkt i
Direktionens Strategiplan og afspejle pejlemærkerne.
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Strategiske pejlemærker
1. Vi styrker den politiske ledelse

Samspillet mellem politikerne og organisationen er centralt for det at lede en kommune.
Det er afgørende, at vi løbende bliver bedre til at spille hinanden gode. Vi skal
fastholde og sikre en fortsat god tillid til hinanden og samtidig respektere hinandens
roller og ansvarsområder.

Både ledere og medarbejdere skal blive endnu bedre til at skabe en god ramme for det
politiske arbejde. Herunder, hvordan vi kan bidrage til at sikre et stort beslutnings- og
idérum for politikerne samt understøtte politikerne i at udfylde rummet. Med andre ord
at give politikerne endnu mere plads til at være politikformulerende, politikskabende og
besluttende - og samtidig sikre, at de beslutninger politikerne træffer, bliver ført ud i
livet.
Et særligt fokusområde i den forbindelse er, at vi arbejder med at inddrage politikerne
tidligt i politikudviklingen samt sikrer rum for dialog mellem borgere og politikere.
For at styrke den politiske ledelse, vil vi sætte fokus på ledelsesudvikling. Herunder
hvordan:
•
•
•

man som leder bedst muligt indgår i dialog med politikerne,
man arbejder med at tilvejebringe gode og saglige beslutningsgrundlag
man som leder håndterer de løbende forandringer, der følger af de politiske
beslutninger.
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2. Vi har fokus på resultater og gør det, der virker



Vi sætter fokus på resultater. Vi kalder det resultatbaseret styring, og det er blevet et
omdrejningspunkt i vores ledelses- og medarbejdergrundlag.
Der skal til stadighed sikres økonomisk råderum og en økonomi i balance. Vi vil
fremme en organisationskultur, der gør det muligt at skabe de bedst mulige resultater
baseret på viden. Understøttende for dette er løbende effektivisering og økonomisk
styring, der sikrer, at økonomien er i balance.
Der skal arbejdes med det der virker. Det betyder, at ledere og medarbejdere skal
være risikovillige til at afprøve og gennemføre initiativer. Samtidig er det vigtigt, at der
også er mod til at stoppe initiativer og projekter, der ikke virker. Det kræver en
fokuseret implementering og at vi løbende følger op på vores resultater.
Det er vores ambition, at give plads til et stort ledelses- og beslutningsrum for den
enkelte leder, så vi kan sikre en høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne. Vores
forventning er, at alle løsninger bliver præget af høj faglig kvalitet og engagement.
Vi vil skabe rum til dialog, refleksion og innovation. Dialogen og den gensidige
mulighed for at udfordre hinanden er vigtig på alle niveauer i organisationen. Det skal
styrke vores sammenhængskraft og evnen til at udvikle os.
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3. Vi skaber gode løsninger i samarbejde med omverdenen

Vi ved, at vi som kommune ikke kan løse alle opgaverne alene. Samspillet med vores
borgere, virksomheder, organisationer og andre eksterne aktører er afgørende for, at vi
kan opnå succes og resultater.
Vi vil derfor være endnu bedre til at invitere relevante aktører ind til samarbejde, og
arbejde på, at aktørerne i højere grad bliver til aktive partnere, der i samspillet med os
skaber innovative og gode løsninger.

Vi ønsker, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde med eksterne aktører. Et centralt
element i dette er, at vi bliver bedre til at initiere og deltage i netværk. Det skal både
sikre kommunens interessevaretagelse, og samtidig skal det understøtte os i, at der
løbende bliver bragt nye perspektiver og metoder i spil i opgaveløsningen.
Samarbejde og samskabelse med andre er i direkte forlængelse af kommunens vision
-”vi gør det sammen”. Her er der lagt op til, at vi som organisationen går i dialog og
skaber et tæt samarbejde med borgere, civilsamfund, virksomheder og andre
samarbejdspartnere. Med samarbejdet i fokus ønsker vi at skabe de bedste løsninger
for borgerne i kommunen.
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4. Vi arbejder sammen på tværs om de gode løsninger

Flere og flere opgaver stiller krav til, at vi i organisationen tænker løsninger på tværs af
både af faglighed og organisatoriske linjer. Det åbner for en lang række nye
muligheder, men øger samtidig kompleksiteten i opgaverne. Det stiller nye krav til
organisationen og betyder, at vi skal blive endnu bedre til det tværgående samarbejde.

For at sikre gode resultater skal løsninger på tværs være en naturlig del af
opgaveløsningen. Vi er allerede godt i gang, men vi kan med blive endnu bedre. Hvis vi
skal nå vores ambitiøse målsætninger og levere en høj kvalitet, så er dette et
afgørende område for os at lykkes med.
Vi vil sikre,
•
•
•
•

at organisationen systematisk arbejder med det tværgående samarbejde,
at det tværfaglige fokus styrkes i de borgernære indsatser,
at ledere og medarbejdere på tværs af organisationen spiller hinanden gode i
opgaveløsningerne
at de organisatoriske søjler åbner sig op, når opgaverne kræver det.

Derudover skal vi i endnu højere grad have blik for den samlede koncernudvikling. Det
betyder også, at organisationen løbende vil blive gentænkt og forandret i forhold til den
virkelighed vi agerer i.
Vi tager med andre ord afsæt i, hvilke resultater der skal skabes, og derefter tager vi
stilling til, hvordan organisationen bedst muligt kan skabe disse resultater.
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5. Vi er modstandsdygtige og omstillingsparate

Vi vil arbejde med resilliens. For os betyder det, at vi som organisation bliver
modstandsdygtige og omstillingsparate til at håndtere forandringer, usikkerheder,
uforudsigelighed og kompleksitet. Med et fint fremmedord kaldet disruption.
Vi vil skabe et robust fundament, der styrker organisationens evne til at håndtere både
internationale, nationale og lokale forandringer på en konstruktiv måde.
Det betyder, at vi i organisationen skal arbejde med at tage det uforudsigelige ind i
planlægningen. Vi skal forberede os på forstyrrelser og på det vi ikke ved. Vi skal
monitorere udviklingen og være i stand til at ændre kurs efter behov. Alle afdelinger
skal overveje hvilke services er kritiske og hvordan de kan fortsætte i særlige eller
kritiske situationer.
Vi skal på alle niveauer i organisationen udvikle evner til at lave intelligente og smarte
løsninger. Vi skal proaktivt arbejde med risikostyring fordi rettidig omhu og målrettet
forebyggelse skaber bedre resultater og sparer kræfter i organisationen. Samtidig skal
vi være modige, handlende, udviklende og afprøvende for når det uforudsigelige
rammer, så vil vi hellere se handling fremfor tøven.

