Udvid spillepladen

POLITISKE

Styring og præstation

•
•
•
•

Forvaltningsmyndighed
• Forudsigelighed
• Løbende sager
• Kommunecentreret
• Offentlig patent på
problemløsninger •

•
•
•
•

Styring og prioritering
Effektivisering og lean
Flytte ressourcer
”Afprivatisering” af
fagprofessionelles rum

Skabe værdi sammen med borgerne

•
•
•

Innovation sammen med andre, nye og mere
værdiskabende måder at gøre tingene på
Samskabelse af politikker og strategier
Samproduktion af offentlige ydelser

Fællesskabsmyndighed
• Uforudsigelighed
• Komplekse emner
• Mangfoldige partnere
• Facilitering

Lovoverholdelse i samfundet
Legitimitet
Legalitet
Ingen klager
Ingen ufinansierede
tillægsbevillinger

Styr på tingene

Kilde: Frit efter Jocelyn Bourgon

•
•

•

Den offentlige sektor styrker
samfundet på den lange bane
Menneskers evne til selv at tilpasse
og forbedre sig, og håndtere kriser
og udfordringer
Organisationens robusthed

Modstandskraft og robusthed

Noter
Byrådets vision og strategiske retninger sætter pejlemærker for den
strategiske ledelse ”Udvid spillepladen” og er med til at skabe
overblik over et komplekst ledelsesfelt, der skal navigeres i.
På højre side har vi forudsigelighed og det vi i forvejen er rigtig gode
til, nemlig effektivisere, styring og flytte ressourcer oppe i det øverste
højre felt. I det nederste højre felt har vi ”styr på tingene” vi skal
være lovmedholdelig , undgå klager og have styr på økonomien. Alt
det på højre side gør vi allerede og vi er gode til det.
På venstre side er der også allerede mange ting vi gør. Men på
venstre side er uforudsigeligheden og kompleksiteten større. Ydelser,
løsninger og svar på fremtidige udfordringer
samskabes/samproduceres med borgerne og de lokale fællesskaber.
Kommunen faciliterer og understøtter borgere og lokale fællesskabers
muligheder og virkelyst til en større grad af modstandskraft og
robusthed på individ- og fællesskabsniveau. Denne drejning får
betydning for vores måde at levere ydelser og services på. Og det
skal vi blive endnu bedre til.
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