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1. Indledning 
I 2015 ændrede Jammerbugt Kommune sin overordnede administrative organisation og om-
organiserede ved den lejlighed også de centrale stabe til en samlet central stabsenhed, der er 
fysisk placeret i Aabybro, hvor stabschefen har tjenestested. 
 
Den Centrale Stab har således haft et par år til at etablere – og øve – sig i en justeret rolle med 
hovedfokus på at understøtte de medarbejdere, der driver de kommunale kerneopgaver i 
fagforvaltningerne i Fjerritslev, Pandrup og Brovst. 
 
Jammerbugt Kommune og Mercuri Urval A/S har indgået aftale om samarbejde om   
ansættelsesprocessen. 
 
Der er nedsat et ansættelsesudvalg i forbindelse med besættelse af stillingen. Ansættelses-
udvalgets opgave er at afgive indstilling til økonomiudvalget, der har ansættelseskompetencen.  
 
Ansættelsesudvalget består af: 

 Borgmester Mogens Gade 

 Økonomiudvalgsmedlem Jens Christian Golding 

 Økonomiudvalgsmedlem Diane Aarestrup 

 Økonomiudvalgsmedlem Malou Skeel 

 Økonomiudvalgsmedlem Christian Hem 

 Økonomiudvalgsmedlem Per Halsboe-Larsen 

 Økonomiudvalgsmedlem Anne-Mette Ulstrup 

 Økonomiudvalgsmedlem Søren Brink 

 Økonomiudvalgsmedlem Lars Holt 

 Kommunaldirektør Henrik Hartmann 

 Direktør for Børne- og Familieforvaltningen Jan Lund-Andersen 

 Leder af Økonomi Flemming Pedersen 

 Leder af HR og Personale Henriette Petersen 

 Leder af Sekretariat og Borgerservice Jakob Kruuse 

 Repræsentant for chefgruppen, Teknik og Forsyningschef Peter Laursen 

 Leder af forvaltningsservice Henrik Hugo Pedersen, Social-, Sundhed og Beskæftigelse 

 Medarbejderrepræsentant (HR og Personale) Margit Kristensen 

 Medarbejderrepræsentant (Sekretariat) Ida Rytter Jensen. 
 
Dette notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser i organisationen og er af Jammerbugt 
Kommune vedtaget som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. 
 
Potentielt interesserede er meget velkommen til at kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på 
telefon 4073 4950 for en konfidentiel drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Desuden kan der 
rettes henvendelse til kommunaldirektør Henrik Hartmann fra Jammerbugt Kommune på telefon 
4191 2002 for yderligere oplysninger. 
 
Interesserede bedes botanisere i nedenstående bilag i forbindelse med en eventuel interesse i 
stillingen:   

 Jammerbugt kommunens hjemmeside her 

 Organisationsdiagram her 

 Planstrategi med Handlingskatalog her  

 Samtlige politikker og strategier her.  

http://www.jammerbugt.dk/
https://www.jammerbugt.dk/media/3495197/administrativ-organisation-1-maj-2017.pdf
http://www.jammerbugt.dk/borger/bolig-og-flytning/planer/planstrategi/
http://www.jammerbugt.dk/politik/politikker-og-strategier/
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2. Den administrative organisation 
Figur 1: Administrativ organisation  
 

 
 
 

 

Den overordnede administrative organisation fremgår af ovenstående organisationsdiagram, hvor 
staben med reference til kommunaldirektøren og i samspil med direktionen understøtter og suppor-
terer driften i kommunens tre forvaltninger.  
 
Det er en central opgave for staben at udvikle et dynamisk samspil, baseret på effektive løsninger 
samt at støtte strategisk opad i forhold til direktionen, og via direktionen at kvalificere strategiske 
oplæg til organisationen og til det politiske niveau på relevante områder. 
 
Den samlede organisations mission og ambition er at skabe den bedst mulige ramme for at: 

 Jammerbugt Kommunes potentialer udnyttes og udvikles bedst muligt - og at der bidrages til at 
skabe endnu bedre rammevilkår for borgere og virksomheder, 

 ledere og medarbejderne i organisationen samlet set sikrer, at borgere og virksomheder 
oplever, at Jammerbugt Kommune reelt  tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes 
behov og perspektiv gennem en koordineret og helhedsorienteret opgaveløsning og service. 
Jammerbugt Kommune kalder det; ”Én indgang til kommunen”, 

 sikre maksimalt fokus på at styrke samarbejdsflader og sammenhængskraft internt og på tværs 
af forvaltningsområderne. Der skal realiseres faglige og ressourcemæssige synergier samt 
skabes øget effektivitet i opgaveløsningen, 

 organisationen til stadighed kan tilpasse sig de til enhver tid gældende økonomiske vilkår.  
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

Side 5 af 11 

3. Den Centrale Stab 
Figur 2: Organisering i den Centrale Stab 
 

 
 
 

Den Centrale Stab består af i alt ca. 100 medarbejdere.  
 
Formålet med den Centrale Stab er at styrke og koordinere understøttelsen af den samlede 
organisation med styrings- og ledelsesværktøjer til økonomistyring, personale- og lønadministra-
tion, digitalisering og it, udviklingsopgaver, kommunikation m.v. 
 
Helt overordnet er det stabschefens fornemmeste opgave at sikre, at den Centrale Stab af 
den øvrige organisation opleves reelt understøttende med rådgivning, sparring og service af 
høj faglig kvalitet. 
 
Overordnet er der tre hovedlinjer i stabens funktion og opgaver: 

 Primært er staben en hjælpe- og støttefunktion for den øvrige organisation. Den løser opgaver, 
tilbyder ydelser og løsninger, der efterspørges fra driften eller ”ovenfra” – staben understøtter 
og servicerer 

 Dernæst må og skal staben udvikle og udbyde nye tilbud, modeller, procedurer og processer, 
som kan skabe værdi for forvaltningernes ledere og medarbejdere – staben udvikler 

 Endelig vil staben i en række forhold og situationer skulle udføre og gennemføre beslutninger, 
typisk fra kommunaldirektøren, direktionen, SCF eller fra det politiske system – staben 
implementerer. 

 
Det er vigtigt at notere, at der i den Centrale Stab også er en vigtig og højt prioriteret driftsopgave, 
nemlig borgerservicefunktionen, som selvsagt spiller en væsentlig rolle for borgernes oplevelse af 
den kommunale service. Tilsvarende er der driftsopgaven i Asylafdelingen, som jo i høj grad er 
meget konjunkturafhængig i omfang og størrelse. 
 
Der er mange forventninger til den Centrale Stab og dens chef. Væsentligst er det, at staben – som 
organisationens ”kit og olie” – kan formidle et tillidsfuldt samarbejde med de mange partnere og 
brugere, og at disse reelt oplever staben som en værdifuld og -skabende samarbejdspartner og 
leverandør. Det er chefens opgave og ansvar - sammen med stabens ledergruppe - at sikre, at det 
sker. 
 
Den Centrale Stab er en støtte- og hjælpefunktion, der skal understøtte og betjene driftsorga-
nisationen ”udadtil” i de tre forvaltninger og ”opadtil” til direktion i forhold til at sikre et strate-
gisk fokus på de store tværgående potentialer i den hastige udvikling på digitaliserings-
området, på det personalepolitiske område og på det økonomiske område. 
 
Den Centrale Stab har i udgangspunktet ikke (samtidig) en controllerfunktion. Controlling er 
entydigt knyttet til ledelseskæderne i forvaltningerne under direktørens ansvar. 
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Det er indtrykket, at den Centrale Stab er i en positiv udvikling både fagligt og i rollen som 
understøttende funktion. Det er ambitionen at sikre en optimal koordinering af stabens 
samlede ressourcer og støttefunktioner i forhold til den øvrige organisation. Dette skal sikre en 
bedre og mere samordnet prioritering af de knappe ressourcer og medarbejdernes kompetencer.  
Udviklingen er god, men helt i mål er man knapt nok. 
 
Samspillet mellem stabsfunktionerne og den øvrige organisation er langt hen ad vejen vel-
fungerende, og der arbejdes i konstruktive dialoger til stadighed på at udvikle og trimme rolle-
fordelingen mellem stab og forvaltninger. 
 
Der sker løbende en professionalisering og opkvalificering af indsatsen i alle stabens opgaver og 
der er fremdeles et særligt fokus på: 

 etablering og fastholdelse af et løbende overblik over de store og lange linjer i den samlede 
kommunale økonomi, strategiske analyser og prognoser, m.v. – ”Det lange lys” i den 
økonomiske planlægning, 

 understøttelse af kommunens politiske og administrative ledelse, herunder stille udviklingsres-
sourcer til rådighed for direktionens strategiske indsats- og fokusområder, som kommunal-
bestyrelsen træffer beslutning om, 

 kommunikation af ”de gode historier” fra hele den kommunale organisation og understøttelse 
af direktionens fokusering på kommunikation, 

 en opprioritering af digitalisering og it-understøttelse, så brugerne oplever optimal it-
driftsservice og understøttelse. Fokus på digital borgerbetjening, implementering af digitalise-
ringsprojekter og understøttelse af effektiviseringer, 

 udvikling af HR og det personalepolitiske fokus i hele organisationen, herunder fokus på 
trivsel og fastholdelse af indsatsen for at forebygge sygefravær, 

 udvikling af økonomifunktionen med fokus på et øget samspil mellem de centrale og decen-
trale økonomifunktioner, udvikling af budgetprocesser og metoder, samt fortsat videreudvikling 
af LIS. Aktuelt er der behov for at få revideret og opdateret kommunens ”kasse- og regnskabs-
regulativ”, 

 projektorganisering og udvikling af projektledere i staben og på tværs af den kommunale 
organisation, f.eks. i forhold til udviklingsprojekter, digitaliseringsprojekter, kampagner m.v. 

 
Sammenfattende overtager den nye stabschef en kompetent organisation med et godt sam-
menspillet lederteam, der allerede lykkes med meget og som er ambitiøse og vil mere og 
bedre. Der er således et solidt og fagligt velkvalificeret fundament at arbejde videre med. 
 
Det er et fælles behov og ønske i organisationen at løfte såvel samspillet som løsningerne til 
”et nyt niveau”. Det er et centralt fokus i hele kommunen at arbejde helhedsorienteret og 
bringe kompetencer i spil på tværs af organisationen til fælles gavn. Staben har her en 
væsentlig rolle i at understøtte organisationen med at frigøre potentialer via effektive og efter-
spurgte styrings- og ledelsesværktøjer, digitale løsninger, kommunikationsprocesser m.m. 
 
 
 

4. Chefens centrale arenaer og opgaver 
Stabschefen agerer og præsterer personligt i en lang række rum og relationer, ikke mindst:  

Ledelse – nedad: 

 I - og sammen med - sin egen ledergruppe sikrer stabschefen, at stabens afdelinger og 
medarbejdere tilbyder en fagligt kvalificeret opgaveløsning, der skaber mærkbar stor værdi for 
forvaltningerne, det decentrale niveau og det politiske niveau 
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 Stabschefen leder stabens afdelingsledere og er ansvarlig for deres ledertrivsel og for, at 
deres lederkompetencer og -adfærd løbende udvikles, så de kan og vil understøtte stabens 
mission og Jammerbugt Kommunes mål 

 Som formand for MED-udvalget for staben skal stabschefen sikre et godt og tillidsfuldt samspil 
med medarbejderne og sammen med dem sikre arbejdspladser med høj social kapital og stor 
kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen 

 Stabschefen leder møderne med forvaltningsservicelederne fra de tre forvaltninger. Dette er et 
vigtigt informations- og koordineringsforum i de mange tværorganisatoriske administrative 
opgaver og forhold.   
 

Politik og strategi – opad: 

 Stabschefen giver kvalificeret sparring og informationer  til kommunaldirektøren, direktionen, 
borgmesteren og økonomiudvalget efter aftale i forhold til personalepolitiske temaer, digitalise-
ringsstrategi, kommunikation og andre centrale strategiske områder 

 På det økonomiske område skal stabschefen sikre indsigt i og overblik over den aktuelle og 
langsigtede økonomiske situation. Dette bl.a. ved at sikre robuste beslutningsgrundlag, 
videreudvikle  budget- og prioriteringsmetoder, der tilgodeser det politiske og ledelsesmæssige 
behov for at skabe råderum og omstillingsmuligheder, ved at sikre et fast blik på 
likviditetsudvikling, investeringsudvikling, m.v.  

 Stabschefen deltager i Økonomiudvalgets møder efter aftale med kommunaldirektøren. 
 

Fagligt – udad: 

Stabschefen har det ledelsesmæssige ansvar for at staben  

 Understøtter den samlede kommunale organisation med effektive styringsværktøjer og admini-
strative værktøjer inden for økonomi, løn/personale, digitalisering, it og effektivisering af admini-
strative arbejdsgange, m.v. 

 Sætter fokus på arbejdet med effektivisering og en offensiv digitaliseringsstrategi 

 Udvikler fortsat HR-området og arbejdet med personalepolitiske initiativer og strategier  

 Afdækker løbende eventuelle potentialer via indkøbsaftaler m.v. 
 
Strategisk chefforum (SCF) – hele vejen rundt 
Stabschefen er – som de øvrige chefer – medlem af kommunens strategiske chefgruppe, der 
desuden består at direktionen og de otte fagchefer. SCF er kommunens samlede ”koncernledelse” 
og medlemmerne løfter her det fælles ansvar for, at organisationen hænger sammen og at der 
planlægges og handles i overensstemmelse med den retning og de rammer, der er besluttet 
politisk eller i den administrative ledelse. SCF har en meget høj prioritet i organisationen og de 
store tværgående forhold drøftes, aftales eller besluttes her.  
 
 
 

5. Stabschefens personlige resultatmål  
Stabschefen refererer til kommunaldirektøren og er overfor denne ansvarlig for ledelses- og 
styringsopgaven i hele staben. 
 
Efter 6-12 måneder vil stabschefen blive evalueret på følgende indsatser og resultater: 

 Den Centrale Stab opleves som en dedikeret og kompetent serviceorienteret support for den 
øvrige organisation i Jammerbugt Kommune 

 Har skabt ny dynamik i det generelle samspil mellem staben og den øvrige organisation, og er 
gået forrest med en dagsorden og konkrete tiltag, der sikrer optimale og effektive opgave-
løsninger og samarbejdsrelationer 

 Har videreudviklet den allerede stærke ledergruppe, der løfter i flok og understøtter en sam-
menhængende opgaveløsning 
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 Har etableret et godt samarbejde, præget af synergi og fælles kultur mellem de fem afdelinger i 
staben 

 Har optimeret samarbejdet mellem de centrale og decentrale økonomifunktioner 

 Der er konkrete initiativer vedrørende effektiviseringsmuligheder og optimering af ledelses-
understøtningen via optimerede arbejdsgange og værktøjer 

 En fortsat professionalisering af HR-området og et øget personalepolitisk fokus 

 Har udviklet samarbejdet vedrørende it-service og digitaliseringsområdet mellem den Centrale 
Stab og forvaltningerne. 

 
 
 

6. Den efterspurgte profil 

6.1 Erfaring og kvalifikationer 

 Cheferfaring fra en politisk ledet organisation - gerne kommune eller anden offentlig forvaltning 

 Stor erfaring med og viden om de overordnede kommunaløkonomiske parametre og sammen-
hænge på strategisk niveau 

 Erfaring med deltagelse i budgetlægning, regnskabsafslutning, m.v. 

 Generelt vidensniveau på flere andre af stabens opgaveområder  

 Erfaring med ledelse af ledere 

 Længerevarende videregående uddannelse 

 Gerne en lederuddannelse. 
 

6.2 Personlige kompetencer 

De efterspurgte personlige og ledelsesmæssige kompetencer er især: 

 En samarbejdsorienteret person, der selv kan etablere og udvikle stærke tillidsfulde relationer i 
alle sammenhænge og på alle niveauer i den store komplekse organisation med mange 
interesser, fagligheder og personligheder 

 En tydelig person, der kan sætte en strategisk retning og dagsorden og kommunikere den med 
troværdighed og gennemslag 

 Stærk formidler – både i skrift og tale 

 En uddelegerende og inddragende ledelsesstil – baseret på åbenhed og dialog  

 Evner at skabe og bevare overblikket i komplekse sammenhænge  

 Politisk og almenmenneskelig tæft  

 Humør, gejst og glæde. 
 
Det vægtes højt, at topcheferne i Jammerbugt Kommune kan levere topprofessionel ledelse og 
samtidig bidrage til den uhøjtidelige tone og meget positive samarbejdsånd, der allerede kende-
tegner Jammerbugt Kommune. 
  
 
 

7. Løn- og ansættelsesforhold 
Stillingen er klassificeret på løntrin 51, og afhængig af erfaringer og kvalifikationer forventes et 
samlet lønniveau inklusive alle tillæg på ca. kr. 700.000 årligt. Hertil kommer pensionsordning. 
 
Der vil være mulighed for at aftale indplacering på kontraktvilkår med 15 % løntillæg, som svarer til 
en samlet løn på ca. kr. 800.000. 
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8. Tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 19.06.2017, kl. 08.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler  20.06.2017 

Indledende samtaler med ansættelsesudvalget 22.06.2017 fra kl. 08.00 

Chefvurdering. Test, dybdeinterview og referencetagning 
23. + 26.06.2017 i tidsrummet kl. 
08.00 – 17.00 

Konsulentrapportering og anden samtale med ansættelsesudvalget  28.06.2017 fra kl. 8.00 

Forhandling – og godkendelse af Økonomiudvalget 29. + 30.06.2017 

Tiltrædelse 01.08.2017  

 
 
 

9. Om Jammerbugt Kommune 
Jammerbugt Kommune er et særligt sted beliggende mellem hav og fjord. Her er storslået natur 
med bløde klitter, stejle klinter, frodige skove og mose. Kommunen dækker et areal på 863 km2, 
som fordeler sig over 60 km fra Vust i vest til Ingstrup i nordøst. Kommunen er dog ingen steder 
mere end 20 km bred. Langs Limfjorden har vi 44 km fjordstrækning, og vi har 52 km kystlinje langs 
Jammerbugten. 
  
I kommunen bor vi ca. 38.500 borgere, og vi vil gerne være flere! Vi bor i en af kommunens fire 
centerbyer: Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro, i et af de mange mindre lokalsamfund eller på 
landet. 
 
Det er karakteristisk for Jammerbugt Kommune, at den består af en række mindre centre og ikke 
har en enkelt dominerende by, og fra politisk side har det været prioriteret at bevare og udvikle en 
så decentral struktur som muligt. Et godt eksempel er projektet ”Liv i by og Skole”, hvor 
Jammerbugt Kommune under sloganet ’hellere udvikling end afvikling’ sammen med ni 
lokalsamfund, hvis skoler var lukningstruede, har sat fokus på koblingen mellem udvikling af 
kommunens lokalområder og skoleudviklingen. 
 
Bl.a. med baggrund i dette projekt vandt kommunen Årets Landdistriktspris 2016, ligesom Årets 
Landsby 2016 også er at finde i kommunen. 
 
Det decentrale ideal slår også igennem i den fysiske organisering af den kommunale forvaltning: 
Centralforvaltningen er placeret på Rådhuset i Aabybro. Social-, Sundheds- og Beskæftigelses-
forvaltningen i administrationsbygningen i Brovst. Vækst- og Udviklingsforvaltningen i administra-
tionsbygningen i Pandrup og Børne- og Familieforvaltningen i Fjerritslev. 
 
Arbejdsmarkedet og erhvervsstrukturen i kommunen er præget af et mangfoldigt erhvervsliv med 
mange mindre og mellemstore virksomheder, samt en forholdsvis stor pendling til arbejdspladserne 
i nabokommunerne. Vi har mange arbejdspladser indenfor de traditionelle erhverv, herunder 
håndværk, men også mange højt specialiserede virksomheder.  
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Derudover er Jammerbugt Kommune jo et kendt og attraktivt feriemål for rigtig mange turister, bl.a. 
takket være destinationer som Blokhus, Svinkløv og Slettestrand. 
 
Visionen for Jammerbugt Kommune 
I december 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny vision for Jammerbugt Kommune. Visionen 
bærer overskriften ”Vi går efter forskellen”. Den er et stærkt politisk signal om en ny retning, der 
bryder med den harmoniseringstankegang, som var fremherskende i kølvandet på kommunal-
reformen i 2007. 
 
Den nye retning er bl.a. en anerkendelse af, at kommunens mange samfund har forskellige styrker 
og muligheder, og af at denne mangfoldighed i sig selv er værdifuld. De lokale potentialer er 
udgangspunkt for udvikling af de enkelte samfund og kommunen som helhed. Visionen er også 
udtryk for et ønske om at bringe den forskel i spil, som den enkelte borgere kan gøre – i eget liv, for 
andre, i lokalsamfundet eller hele kommunen. Og endelig er visionen en opfordring og en 
påmindelse til kommunens ledere og medarbejdere: Som kommunalt ansatte går vi på arbejde for 
at gøre en positiv forskel for de borgere, der betaler vores løn. 
 
Visionen i sin fulde ordlyd:  

Vi går efter forskellen 
Jammerbugt myldrer af mennesker og virksomheder, der gør en forskel. Mangfoldigheden 
blomstrer og skaber dynamik, tryghed og frihed til et rigt og sundt liv. Jammerbugt Kommune 
baner hellere end gerne vejen for nye aktiviteter i alle dele af kommunen. På forskellig måde. 
 
Mere i gang flere i gang 
Vækst og udvikling tager vi selv ansvaret for. Vi skaber arbejdspladser og tiltrækker indbyggere 
og turister ved at gøre tingene sammen. Både i lokalsamfundet, og den kommunale organisation 
og på tværs. Vi taler Jammerbugt op og hjælper hinanden med at udnytte de muligheder der 
opstår, Det gør vi bare. 
 
Dit gode liv 
I Jammerbugt bor folk som vælger denne skønne plet til. Her er strand, land og by og en 
baghave med en storby og lufthavn. VI har fokus på læring og viden, så unge og voksne kan 
matche fremtidens krav og leve det gode liv i Jammerbugt. Deres eget. 
 
Vi gør det på jammerbugtsk 
Verden er en del af Jammerbugt. Vi elsker at have gæster, vi indgår i netværk, og vi leder efter 
nye muligheder for mennesker og virksomheder. Og så fører vi de bedste ideer ud i livet på 
vores egen måde. Den der virker. 

 
Aktuel planstrategi for Jammerbugt Kommune 
I den gældende planstrategi fra 2015 sætter Kommunalbestyrelsen de overordnede rammer for 
udviklingen i Jammerbugt Kommune i de kommende år. 
 
Planstrategien læner sig med sine strategiske fokusområder stærkt op af kommunens vision.  
Temaerne i Planstrategien er: 

 Mere i gang – flere i gang 

 Dit gode liv 

 Vi gør det på jammerbugtsk 

 Sådan er vi bæredygtige 
 
Planstrategien suppleres af et handlingskatalog, hvori Kommunalbestyrelsen angiver, hvilke 
indsatser og handlinger, den vil igangsætte i 2016-2017. Direktionen og cheferne i Jammerbugt 
Kommune har sammen med den øvrige organisation ansvar for, at det politisk besluttede hand-
lingskatalog realiseres i et koordineret samspil og i samarbejde med de involverede interessenter. 



  

 

 

 

Side 11 af 11 

Planstrategi og Handlingskatolog kan læses på kommunens hjemmeside og her  
 
Det går godt 
Vi har succes på mange parametre – her kan for eksempel peges på: 

 Vi bliver flere indbyggere og har godt gang i bosætning, grundsalg m.v. 

 Flere er kommet i job og der skabes flere arbejdspladser 

 Ledigheden i Jammerbugt Kommune ligger aktuelt på 3,9 % og er således under det nordjyske 
gennemsnit på 5,3 % og landsgennemsnittet på 4,6 % 

 Vi er Nordjyllands største turistkommune målt på antallet af overnatninger: 1.577 millioner 
overnatninger i 2016, hvilket svarer til en stigning på knap 4 % fra 2015 til 2016 

 I de seneste regnskabsår er kommunens økonomi blevet konsolideret og likvidteten er 
stigende. 

 
Ledelse på jammerbugtsk 
Vi arbejder helt aktuelt med at formulere et nyt ledelsesgrundlag, som trækker en tydelig rød 
tråd fra Jammerbugt Kommunes vision og fra direktionens strategiplan. Ledelsesgrundlaget 
skal danne afsæt for, at de gode intentioner bliver til virkelighed på arbejdspladserne. 
 
Det kommende ledelsesgrundlag afspejler derudover en ny og højaktuel ledelsesforståelse 
møntet på offentlig ledelse; ”ny synteseledelse”, som opererer med en syntese mellem klas-
siske og nye ledelsesperspektiver: Performance (mere for mindre), emergence (sam-
skabelse), compliance (styr på tingene) og resilience (robusthed). 
 
Ledelse i Jammerbugt Kommune skal på den baggrund ikke handle om enten-eller, men  
både-og. Det er ledelse, hvor der er ”Styr på butikken”, på varetagelse af kerneopgaven, 
samtidig med, at vi effektiviserer og leverer ”mere for mindre”. Det fordrer kreativitet, inno-
vation, robusthed, tilpasningsevne og mod – ikke bare hos den enkelte leder og medarbejder, 
men i organisationen som helhed. Det handler om at forene styr på tingene, mere for mindre, 
innovation af velfærd sammen med andre samt modstandskraft/robusthed. Der er behov for 
professionel ledelse som afsæt for at skabe nye synergier gennem synteseledelse. 
 
Derfor arbejder vi som en del af vores fælles ledelsesfokus også med, at ”Vi skal mestre det 
professionelle samarbejde” og har sammen med alle ledere og arbejdspladser igangsat en 
kulturledelsesproces med følgende 6 fælles ”kulturnøgler”: 

 Vi har fokus på helhedstænkning og sammenhængskraft i hele organisationen 

 Vi er generøse i samarbejdet med hele organisationen – og bringer hinandens kompe-
tencer i spil 

 Vi har et højt fagligt niveau, som vi bidrager med i tværfaglige løsninger til gavn for 
borgerne 

 Velfærd er noget, vi skaber sammen med borgerne 

 Vi er risikovillige og tør prøve nye metoder af 

 Vi er innovative - på Jammerbugtsk. 

https://www.jammerbugt.dk/borger/bolig-og-flytning/planer/planstrategi/

