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Et aktivt liv
– sammen

VISION (retning)

Vores fælles pejlemærke – det vi gerne vil opnå. Visionen udtrykker 
hvad vi stræber mod at blive. Det er ledestjernen i alt hvad vi laver; i vo-
res politikker, i de strategier og planer vi sætter i værk og i det daglige 
arbejde, der bliver udført hver dag. 
Visionen beskriver også vores overordnede tilgang til løsningen af ker-
neopgaverne. Den skaber fokus og sætter retning for vores arbejde.
Visionen er udarbejdet og vedtaget af byrådet. 

POLITIKKER (principper og rammer)

Vores politikker tager alle afsæt i visionen og vores arbejde med FN’s verdensmål. De sætter 
den overordnede ramme for, hvordan vi skal agere i forskellige sammenhænge. Det er de 
retningsgivende principper for vores handlinger og beslutninger. Politikkerne beskriver de 
politiske ønsker og mål for et område; den retning for udviklingen af et område som byrådet 
ønsker. Det er målestokken, som vores arbejde skal holdes op imod. 
Vi har fem politikker i alt. De er udarbejdet og vedtaget af byrådet. 
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Et aktivt
 liv 

– sammen 

Vi bor 32.000 indbyggere i kommunen i 2030. 
1.1.2021 bor der 30.700 indbyggere i kommunen. Vi følger med 
efterspørgslen, både hvad angår den kommunale planlægning 
og institutionsudbygning.   

Vi balancerer mellem at fastholde og tiltrække nye borgere. 
Vi arbejder aktivt med områdefornyelse og attraktive bolig-
udbud. Branding af kommunen er i fokus. 

Vi skaber balance mellem land og by.
Vi understøtter balancen mellem land og by ved at arbejde 
konkret med områders og byers potentialer i Planstrategi 2019. 
Vi udbygger cykelstinettet.

Vi arbejder for mangfoldighed i boligtilbud.
Vi har et varieret og attraktivt boligudbud, som både tiltaler 
tilflyttere og de borgere i kommunen, der gerne vil flytte til 
noget andet.   

Vi både beskytter og benytter naturen. 
Borgere har sammen med kommunen skabt nye naturtilbud. 
Klimatilpasningsindsatser er gennemført. Grundvandsbeskyt-
telsen er styrket. 

Vi bekæmper kassetænkning og bureaukrati.
Den nye helhedsplan på tværs af socialområdet, beskæftigelse 
og sundhed føres ud i livet. Vores ungeindsats er sammenhæn-
gende og den virker.

Vi sætter ny standard for inddragelse.
Borgerne oplever, at der er sammenhæng i den indsats, vi leve-
rer. Samarbejdet mellem sygehus, læger og kommune er mere 
effektivt. Vi inddrager borgernes netværk i opgaveløsningen. 
Vi satser på mental sundhed og sund livsstil for alle. 
Flere borgere bruger friluftmuligheder og forebyggelsestilbud. 
Flere borgere er engageret i frivilligt arbejde. Vi ser forbedringer 
i Sundhedsprofilens målepunkter.  

Vi understøtter foreningslivet, fællesskaber og netværk. 
Flere er aktive i foreningslivet. Skoler og dagtilbud samarbejder 
med lokale aktører indenfor fritids- og kulturliv.
Vi inddrager bevægelse, leg og læring i hverdagen.
Vi arbejder med bevægelse i dagtilbud, på skolerne og i 
dagcentrene. På alle vores skoler er elever nu uddannet som 
bevægelsescoaches. Vi har seniorsport i aktivitetscentre ude 
lokalt.

Vi satser på trivsel og læring fra starten. 
Fælles Indsats er velfungerende på hele 0-16 års området og 
styrker den tidlige indsats. Indsats mod skolevægring styrker 
elevernes fremmøde. Samarbejdet mellem skoler, socialfor-
valtning og politi er styrket.   

Vi bidrager til, at børn og unge bliver klar til at stå på egne ben 
og giver dem mod på fremtiden.
Flere unge får en ungdomsuddannelse, og andelen af uddan-
nelsesparate unge stiger. Flere børn og unge bruger fritids- og 
kulturlivets tilbud. Flere unge vælger en erhvervsuddannelse.
Vi har fortsat Nordjyllands bedste erhvervsklima.
Vi har flere borgere i beskæftigelse. Virksomhederne er 
tilfredse med vores service og oplever at få den efterspurgte 
arbejdskraft. Vi har sammen med virksomhederne øje for 
cirkulære og klimavenlige potentialer.

HVOR LANGT ER VI
VED UDGANGEN AF 2020

STRATEGIER OG PLANER  (mål og vejen dertil)

Planer og strategier er, hvordan vi med afsæt i politikkerne vil gøre visionen til virkelighed. Altså en 
beskrivelse af hvordan kommer vi derhen. Hvad er de mere konkrete mål og delmål som vision og 
politikker giver udtryk for og hvordan opnår vi det. 
En strategi er et arbejdsdokument for forvaltningen. I nogle tilfælde kan en strategi være politisk 
behandlet og godkendt, det gælder for eksempel for planstrategien.

HANDLEPLANER  (hvem gør hvad hvornår)

Vores strategier og planer kan, hvor det giver mening, udmønte sig i konkrete handleplaner. De beskriver hvad vi skal gøre her og nu 
eller inden for en kortere tidsperiode, hvem der skal gøre det og hvornår. En handleplan er et arbejdsdokument for forvaltningen.
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Handleplan om rottebekæmpelse
Et sundt 

liv i en sund 
kommwune

Oktober 2017

Ledelse
- sådan!
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Et fælles 
udgangspunkt 
og ansvar
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Sammen skaber vi resultater Medarbejderne er Rebild Kommunes vigtigste ressource. Det er medarbejderne, der gennem samarbejde med hinanden og med borgerne, ska- ber resultater, der gør Rebild Kommune til en god kommune at bo og arbejde i. 
Vi arbejder ud fra fælles værdier, som kommer til udtryk i måden, vi omgås borgerne og hinanden på. Ledere og medarbejdere har handlefrihed og påtager sig enkeltvis og i fællesskab et ansvar for at løse opgaverne – ud fra de vedtagne politikker og politiske beslutninger.

Et fælles udgangspunkt og ansvar Personalepolitikken er et udtryk for den kultur og de værdier, vi tilstræber i vores samarbejde, og den måde vi omgås hinanden i det daglige.  Både som ledere og medarbejdere har vi fokus på kvalitet i opgaveløsningen; en kvalitet, der bæres af glæden og den faglige stolthed ved arbejdet.  Det er et vigtigt sigtepunkt for personalepolitikken. Det er en særlig værdi for os, at vi evner både at give den enkelte udfordringer og samtidig skaber tryghed i hverdagen. Det gør vi ved at behandle hinanden ordentligt og samarbejde med afsæt i gensidig tillid. Det er vores fælles ansvar at få perso- nalepolitikken til at leve! 

Formand og næstformand i Hovedudvalget

Planstrategi 2019
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God ledelse i Rebild Kommune

God ledelse i Rebild Kommune

God ledelse i Rebild Kommune
Profi lbeskrivelse – centerchefer 
Ledelse i en politisk styret organisation

Ledelse aforganisation

Ledelse på tværs

Strategiskledelse

Forbedrings-ledelse

Driftsledelse

 Have politisk tæft  Kommunikere begge veje og give indspark  
 Have overblik – hvad sker i eget center og på  

 tværs
 Uddelegere og følge op Være vedholdende og afsluttende
 Tage udgangspunkt i det, der lykkes
 Kunne kommunikere tydeligt 
 Være risikovillig og handlingsorienteret 
 Se muligheder på tværs og have øje for 

 indbyrdes afhængighed   Kombinere viden fra et område til et andet  

 Have organisatorisk udsyn
 Håndtere kompleksitet Tænke i helheder 

 Formidle og omsætte strategien til virkelighed 

 Udvikle visioner for eget centerområde i 

 samarbejde med direktør
 Bevare et strategisk overblik i centret
 Have ”antenner” ude
 Være nytænkende Tænke abstrakt og kreativt 

 Evne at uddelegere Orientere opad når det er nødvendigt

 At være velforberedt ift. det politiske niveau

  At sikre samarbejdet med interesseorganisatio- 

 ner, råd og nævn 

  At skabe orden i eget hus – styr på egen drift

 At lede ledere og medarbejdere 
  At prioritere udviklingen, hvad skal sættes i værk

  At sikre motivationen    At give sparring til ledere og medarbejdere

  At give rette information på rette sted 

 At understøtte samarbejde med andre centre

 At netværke og samarbejde på tværs i 
organisationen

 At justere ind på hvad der prioriteres og hvornår, 

på baggrund af overordnede strategier

 At skabe balance mellem udviklingsprojekter og 

 driftsopgaver At igangsætte lokale udviklingsprocesser 

 At understøtte egne lederes ansvar 
 At sparre med egne ledere 

 Samarbejdet med det politiske niveau 
  Det politiske demokrati At være loyal overfor det system, som vi er en  

del af

  Effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen
 At trives med at lykkes gennem andre
 At være resultat- og procesorienteret 
 Trivsel for medarbejdere og ledere - At arbejde  

 på basis af tillid og åbenhed
 Mod – handlekraft til indgriben

 Arbejde på tværs af organisationen

 Have overblik over nyeste viden og bringe den i  

 spil 
 Sikre rød tråd gennem tydelig mål og retning 
 Udvikling

 Respektere roller og ansvarsfordeling

FærdighederDet du skal kunne PrioriteterDet du skal prioritere din tid på ArbejdsværdierDet du skal værdsætte

Fokusområde

LE
A

DERSHIP
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 At netværke eksternt

 Faglig ledelse

God ledelse i Rebild KommuneGod ledelse i Rebild KommuneGod ledelse i Rebild KommuneProfi lbeskrivelse – direktører 

Ledelse i en 
politisk styret 
organisation

Ledelse af
organisation

Ledelse på 
tværs

Strategisk
ledelse

Forbedrings-
ledelse

Driftsledelse

 Have politisk tæft
 Sikre implementering af det politisk besluttede Tydeliggøre grænserne mellem embedsværket og det politiske niveau

 Kommunikere på rette sted – skabe tydelighed   og retning i det skrevne og gjorte Delegere og følge op
 Være åben og lydhør overfor input  Klæde centercheferne på gennem sparring og  videndeling

 Tænke i helheder 
 Være dygtig kommunikator
 Byde ind og skabe et godt klima
 Være en god teamplayer 
 Have fokus på hinandens færdigheder Reflektere over egen praksis
 Anerkende det, der virker
 Have organisatorisk forståelse 

  Tænke strategisk 
 Udvikle visioner for kommunen i samarbejde   med det politiske niveau
 Bevare et strategisk overblik
 Have ”antenner” ude

 Balancere mellem udviklings- og driftsopgaver         med tyngde på udvikling
 Skabe rammer for kreativ udfoldelse og  innovation
 Udfordre på faglighed og ledelsespraksis Være risikovillig  

 Give slip på sager igen, når de ikke er i politisk  fokus 

 Politisk fokus og politisk servicering At opfange og reagere på politiske signaler

 At sikre begrundede beslutninger  At give rette information på rette sted   At dele tanker og planer med resten af         organisationen via inddragelse i processerne  At udvikle centerchefer og hele organisationen  

 At skabe sig overblik og rød tråd  At skabe struktur og rammer for det tværgående            samarbejde
 At skabe sammenhæng mellem kommunikation       og handling
    At illustrere kultur og værdier gennem handlinger   At involvere sig i hinandens særlige fokusområder 

 At prioritere og løbende følge op på strategiplan 

 At planlægge strategisk

 At være opdateret på det strategiske niveau på        de fagområder, direktørerne har særligt ansvar for

 At understøtte centerchefers ansvar At sparre med ”driftsledelsen” 

 Samarbejdet med det politiske system  Det politiske demokrati  

  Åbenhed i hele organisationen
  Lydhørhed ift. input fra organisationen Involvering 
 Fremsyn og forandring 
  Ledelse som disciplin
 Udvikling af organisationen
 God ledelse på alle niveauer 
 Forbedringskultur

 Direktionen som team 
 At være rollemodel ift. organisationens kultur  og værdier
 En sammenhængende organisation

 Have det lange lys på
 Arbejde med overordnede strategier Lade sig inspirere

 Udfordre vanetænkning både hos politikere og i   organisationen
 Åbenhed overfor nye tanker og ideer Lære af fejl

 Respektere roller og ansvarsfordeling 

Færdigheder
Det du skal kunne 

Prioriteter
Det du skal prioritere din tid på

Arbejdsværdier
Det du skal værdsætte

Fokusområde LE
A

DERSHIP

PIPELIN
E

 At være loyal overfor det system, som vi er en      del af 

 At netværke eksternt

 At understøtte idéudvikling 
 At igangsætte større/tværgående udviklings-           processer

Vores styrkepositioner er midler til at nå visionen. Det er de særlige forudsætninger, der gør, at vi kan komme derhen. Styrkepositionerne er vores rygrad. Vi kan meget andet, men det er vores særlige forcer.

I fællesskabets interesseSom kommunal forvaltning er vores fornemste opgave at skabe grundlaget for, at Rebild Kom-mune som lokalsamfund fungerer bedst muligt. Det gør vi ved at sikre, at vores handlinger på alle niveauer udføres i lokalsamfundets og fællesska-bets interesse.

Demokratisk forankring  Vi har respekt for rollerne, herunder ikke mindst byrådets rolle som vores øverste organ og besty-relse. Vi har respekt for, at politikerne er valgt til både at forandre og bevare. Og at de er valgt til at være uenige. Vi anerkender, at der er forskel-lige lokale, politiske og ideologiske holdninger til, hvad der er i fællesskabets bedste, og vi bestræ-ber os til det yderste på at udmønte det til enhver tid siddende politiske flertals ønsker.

Stærk faglighed 
Vi udfører vores arbejde baseret på en stærk faglighed, der blandt andet sikrer kontinuitet der, hvor det er vigtigt. Vi er ambitiøse. Ikke kun på egen afdeling eller institutions vegne, men på det lokale fællesskabs og Rebild Kommunes vegne.

POSITIONER
STYRKE

REBILD 2.0– En administrativ vision 
– En administrativ vision for det strategiske arbejde 
for det strategiske arbejde  

ØKONOMI HJØRNET
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Handicapstrategi  
2023-2026

1

Budget  
2023-2026

?

◼ Budgetaftale

◼ Budgetforlig

◼ Årshjul

◼ Kvartalvis økonomivurdering

◼ KMD Ledelses Information – LIS-Portal


