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Direktionens
Strategibrev 2014
I 2013 har vi høstet frugterne af et stort arbejde med at
styre og genoprette vores økonomi og effektivisere vores
måder at gøre tingene på. Vi har fået styr på budgettet,
og vi er i en situation, hvor kommunen i højere grad kan
se fremad og tage langsigtede og udviklingsorienterede
beslutninger.
I 2013 var strategibrevets temaer Fokusering/
eksekvering, Helhed og Nytænkning. Der er i 2013
netop arbejdet med at implementere de mange
projekter, vi har sat i søen: En ny børne- og ungepolitik
er offentliggjort, der er etableret én indgang til
erhvervslivet, og vi har realiseret en ambitiøs klimaplan for at nævne nogle få.
Vi har haft fokus på helhed på tværs af centre, institutioner og fagligheder i projekter som Morgendagens
børne- og ungeliv, hvor institutions-, klub og skoleledere sammen står i spidsen for et kvalitetsløft af
hele 0-18-årsområdet. Endelig er der sat gang i nytænkningen, anført af kommunens 90 nyuddannede
innovationsledere.
Høje-Taastrup Kommune har mange dygtige og engagerede ledere og medarbejdere, der arbejder
målrettet med, at vi bliver blandt de bedste på vores områder. Vi arbejder med en høj faglighed og bliver
hver dag bedre til tværgående samarbejde og koordinering – med fokus på borgere og virksomheders
behov.
Engagementet og den udviklingslyst, der er i kommunen, skal vi fastholde! Der skal høstes endnu flere
frugter af tværgående samarbejde med andre institutioner, områder og sektorer og med vores brugere og
borgere. Det gør vi ved, sammen, at blive endnu bedre til at få, gribe og videreudvikle nye gode ideer og
føre dem ud i livet. Både i det små og i stor skala.
Direktionen sætter i 2014 fokus på temaerne Udvikling af velfærd, Borgerfokus samt Enkel styring
og god ledelse. De tre temaer ligger i forlængelse af sidste års temaer om nytænkning, helhed og
fokusering/eksekvering.

1. Udvikling af velfærd
I 2014 tager vi hul på samarbejdet med et nyt byråd. Det er alle tiders mulighed for at se på, hvordan det
nye Byråd og administrationen finder den rette samarbejdsform. Vi skal i tæt dialog med det nye byråd
om den fremadrettede linje for udvikling af vores velfærd.
Og vi skal i fællesskab sikre, at vores politikker bliver til i tæt samarbejde med borgere, brugere og andre
aktører. Byrådets politikker skabes bedst sammen med dem, det handler om, og mindre på rådhuset.
Vi skal fastholde Høje-Taastrup Kommune som en ambitiøs og udviklingsorienteret kommune. I 2014 går
vi i kødet på store tværgående problemstillinger: Det fremgår blandt andet af kommunens budget
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for 2014-2017, at flere unge skal i uddannelse, sundheden i kommunen skal forbedres, og kommunen
skal tilbyde endnu bedre rammer for hverdagslivet for borgere og virksomheder. Dertil kommer, at en tæt
og fælles indsats skal løfte kommunens boligsociale område.
De opgaver kan kun løses i en samstemt indsats fra flere områder. En åben organisation og inddragende
metoder skal sikre, at muligheder, kompetencer og erfaringer udnyttes endnu bedre på tværs. Vores omverden skal i fokus. Netværk og nye samarbejder skal sikre inddragelse af borgere, foreningsliv, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner m.fl.
Vi skal ideudvikle. Når vi bruger ordet innovation, handler det om at udvikle gode ideer og omsætte
dem til bedre løsninger. Det gør vi allerede - men vi skal blive endnu bedre. Høje-Taastrup Kommune
skal være et sted, hvor ideer endnu lettere kan spire og slå rødder.
Eksempelvis om ny teknologi. Digitalisering og velfærdsteknologi skal gøre det muligt, at borgere i højere
grad bliver selvhjulpne. Og at kommunens arbejdsgange bliver smidige og koordinerede.
Effektivisering er en del af ideudviklingen. Det er vigtigt fortsat at trimme de måder, vi gør tingene på, for
at bruge hver en krone bedst muligt og sikre den langsigtede udvikling: Hvordan kan serviceydelserne på
de store velfærdsområder omlægges - så vi bevæger os fra besparelser til omstilling og innovation?
Der har i 2013 været fokus på at klæde ledere på til at sætte rammer for en innovationskultur. Nu skal
medarbejderne med. Det er ikke nok at tale om innovation - vi skal gøre det! Derfor har Direktionen
besluttet at udbyde en innovationsuddannelse for medarbejdere ultimo 2013 og foråret 2014.
Velafprøvede metoder stilles til rådighed til dem, der ønsker at arbejde med innovationsprocesser.
Og på en innovationsmesse i slutningen af året, får alle arbejdspladser mulighed for at fremvise årets
innovative indsatser - og dele erfaringer.
Endelig har Direktionen besluttet, at kommunens sundhedsindsats skal være emnet for et større,
radikalt innovationsprojekt. Hvis vi gør det, vi hele tiden har gjort, får vi nogenlunde de samme resultater.
Hvad nu, hvis borgerne i Høje-Taastrup Kommune var blandt de sundeste i hovedstadsområdet?
Der afsættes tid og ressourcer til en grundig ideudviklings-fase og en tæt dialog med Byrådet. Projektet
skal løses på tværs af organisationen, så kommunens sundhed løftes bredt - af fx børneområdet,
ældreområdet, den fysiske planlægning…

2. Borgerfokus
I 2014 skal vi fortsat øge vores borgerfokus. Vores tilgang skal altid være at skabe værdi og positiv
effekt for borgeren - hvad enten der et tale om en tilladelse til at udvide huset, pasning af børnene i
vores institutioner eller vores ydelser over for borgere med komplekse sociale problemer.
Vi skal fortsætte arbejdet med en styrket borgerkontakt, hvor vi har redskaber til at sætte os i borgerens
sted og har en positiv og anerkendende kommunikation. Borgeren skal altid opleve respekt, lydhørhed og
fokus på muligheder frem for begrænsninger.
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I samarbejde med det ny byråd skal administrationen sikre, at vi altid inddrager målgruppen når der
udarbejdes politikker og strategier. Har vi spurgt de unge, når vi arbejder med ungeindsats? Hvad synes
ældre og pårørende om velfærdsteknologiens muligheder? Og kan vi bruge hinanden på nye måder?
Der skal være én indgang til kommunen. Borgere såvel som virksomheder og andre samarbejdspartnere
skal opleve en koordineret indsats, hvor de involverede aktører i et sagsforløb eller en indsats arbejder tæt sammen. Det er vores nye ’erhvervsservice’ og vores kommende ’ungeenhed’ eksempler på.
Direktionen ønsker, at enheder og institutioner i 2014 sætter fokus på borger- og brugereffekter. Vi
skal kunne dokumentere, hvilke effekter kommunens service har for borgeren. Hvad mener borgerne om
det, vi leverer? Og hvad mener virksomhederne om at være i vores kommune?
I kommunens aftalestyring for 2014 skal alle enheder derfor overveje, hvordan de arbejder med brugerog borgereffekter. Det kan gøres på mange måder - fra en større brugerundersøgelse til en kort mail eller
snak med udvalgte respondenter.

3. Enkel styring og samstemt ledelse
Kommunens styringsværktøjer blev i 2013
revideret. Flere af vores ledere havde en
oplevelse af, at kommunens styring havde
udviklet sig til ”en skov” af værktøjer, hvor
overblik og sammenhæng glippede. I 2014 skal
de nye og forenklede værktøjer bruges. Vores
styring skal fremadrettet være præget af få
og tydelige mål, enkel økonomistyring og god
ledelse.
Den enkelte leder bliver i højere grad sat fri i
forhold til veje og metoder – til gengæld skal der
være fokus på mål og resultater. Det betyder,
at implementering/”eksekvering” stadig er helt
afgørende. Vi skal gøre det, vi siger vi vil – og
høste de tilsigtede resultater af alle de mange
projekter og indsatser, vi søsætter.
Alle skal fortsat arbejde systematisk med
kvalitetsudvikling. Det er op til den enkelte
enhed hvordan. Men kvalitetsudvikling kræver,
at enheder og områder sætter mål for deres udvikling og følger op, og at den nye viden bruges til at
forbedre opgaver og indsatser samt til at sætte nye mål. De nævnte borger- og brugereffekter er et
vigtigt afsæt for kvalitetsudvikling.
Endelig vil Direktionen i 2014 have et særligt fokus på at styrke ledelse. Hvis de store tværgående
udfordringer skal løses, kræver det samstemt ledelse - organisationen skal ledes i fællesskab. Direktionen
har derfor besluttet at etablere tværgående, obligatoriske ledernetværk med det formål at skabe et
’reflektionsrum for ledelse’. Netværkene skal diskutere, hvad god ledelse er, samt afprøve og udvikle
emner og løsninger på tværs af områder.
Direktionen og Chefforum har sideløbende igangsat et arbejde om strategisk ledelse, hvor vores
ledelsesniveauer, ledelsesfora og kompetenceudvikling gennemtænkes. Formålet er at sikre, at alle ledere
bliver understøttet på bedste vis.
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Projekter med særligt fokus i 2014
Direktionen sætter i 2014 særligt fokus på fem strategiske projekter. Projekterne går på tværs
af organisationen og realiserer blandt andet Byrådets budgetvedtagelse for 2014-2017 samt
Udviklingsstrategiens visioner om vækst, uddannelse og et aktivt liv:
• S
 undhed:
Kommunens sundhedsniveau skal løftes. Ulighed i sundhed er en af de store udfordringer, som der skal
fokuseres særligt på. Hvordan målretter vi vores indsats imod særlige grupper, så vi undgår ulighed i
sundhed? Nye metoder skal udvikles og afprøves.
• Uddannelse til alle:
Flere unge skal have en ungdomsuddannelse. Det skal ske ved, at indsatsen for udsatte børn og unge
sker tidligere og mere koordineret, blandt andet via den nye ungeenhed.
• Ny folkeskolereform:
Den ny folkeskolereform skal virkeliggøres på kommunens skoler. Målet er et fagligt løft af folkeskolen
skabt i en åben proces med alle relevante aktører.
• Byudvikling og vækst:
Kommunens byudviklingsprojekter ’Nærheden’ og ’Høje-Taastrup C’ skal realiseres for at tiltrække nye
borgere og nye virksomheder og for at understøtte kommunens vision om et aktivt og deltagende liv.
• Klimaplan:
Klimaplan 2.0 udarbejdes på baggrund af den første 4-årige klimaplan. Klimaplanen vil fortsætte vores
effektive indsats for væsentlige CO2-reduktioner og anvendelse af miljøneutrale energiformer.

Budget

Om Strategibrevet
Direktionens Strategibrev er målrettet kommunens ledere og er en del af kommunens styringskoncept, der også
består af bl.a. Byrådets Udviklingsstrategi, kommunens politikker og aftalerne i aftalestyringen.

Strategibrevets formål er at sætte fælles retning for Høje-Taastrup Kommune og tydeliggøre de vigtigste tværgående
indsatsområder for vores arbejde for det kommende år. Strategibrevet beskriver, hvad administrationen bør lægge
vægt på, når Udviklingsstrategien og politikker skal udmøntes. Temaerne i Strategibrevet forventes at blive overvejet
i den enkelte enheds aftalestyring.
I 2014 lægger Direktionen vægt på samstemt ledelse, ved at en del af ovenstående temaer går igen i aftalestyringen.
I den enkelte aftale skal enheden eller institutionen redegøre for, hvordan der vil blive arbejdet med hhv. innovation,
bruger- og borgereffekter samt kvalitetsudvikling.
Det er en fælles opgave at arbejde med temaer og mål i strategibrevet. Temaerne skal ”oversættes” og konkretiseres,
i dialog mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads og på tværs af den samlede organisation.
Direktionen stiller meget gerne op til en dialog om Strategibrevet i institutioner og centre.
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