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Ny organisering i Fredericia Kommune 2021                            

– samlet beskrivelse 

Dette notat præsenterer den nye organisering af Fredericia Kommune, som gælder fra den 

1. august 2021. Som et led i udviklingen af den nye organisering har medarbejderne haft 

mulighed for at indsende høringssvar via MED-systemet. Direktionen sætter stor pris på 

alle de høringssvar, der er kommet ind. De er alle er læst og vurderet grundigt.  

Organiseringen er fastlagt med udgangspunkt i den foreslåede organisationsændring og tilpasset ud fra 

de indkomne høringssvar. Dette notat forholder sig således til både forslag samt generelle spørgsmål og 

opmærksomhedspunkter, der er kommet frem i høringssvarene. Mere specifikke spørgsmål vil blive 

besvaret via ledelsesstrengen i de enkelte afdelinger. Notatet beskriver de afdelinger, der er ændret og 

begrundelsen for ændringerne. Afdelinger, der ikke ændres, beskrives ikke uddybende, da de beholder 

den samme opgaveportefølje som hidtil. 

En logisk organisering, der matcher opgaverne 

Fredericia Kommune er i en spændende udvikling. Nogle ville sige, at vi de senere år har trykket på 

speederen, og det er positivt, for her skal være godt at bo, opleve, arbejde og drive virksomhed. Vi må 

også erkende, at vi som kommune står i en ganske særlig situation, der kalder på et servicetjek af primært 

det øverste administrative niveau, så vi indretter os med klare roller, ansvar og arbejdsgange. Vi vil med 

denne nye organisering styrke sammenhængskraften og organisere os om kerneopgaven, så videndeling 

og samspil prioriteres – både vertikalt og horisontalt – i organisationen. 

Direktionen har haft mange overvejelser om tidspunktet for denne omorganisering og har valgt en 

proces med høringsperiode i foråret 2021. Dette giver mulighed for at skabe de rette snitflader og sikre 

den rette placering af opgaver frem mod sommerferien, inden organiseringen træder endeligt i kraft d. 

1. august 2021. Direktionen har ligeledes fundet det nødvendigt at omorganisere forud for, at stillingerne 

som hhv. kommunaldirektør, direktør for Vækst, Teknik og Klima og stabschef for Økonomi, Personale 

og IT kunne slås op. Der er brug for ro og forudsigelighed i organisationen ovenpå stor uvished. Derfor 

sker ændringerne nu, så der kan bygges videre herpå og sikres stabilitet. Det vil være et selvstændigt 

opmærksomhedspunkt i de tre rekrutteringer, at der ikke lægges op til organisationsændringer i 

Fredericia Kommune foreløbigt. Det er en gennemgående opmærksomhed i høringssvarene, som der 

bliver lyttet til og handlet på. 

En klassisk kommunal organisering  

Det er fortsat direktionens vurdering, at tiden er til at skabe en klassisk kommunal organisering. Det 

første, der skal til for at opnå det, er, at koncernmodellen ændres, og der i stedet bygges en organisering 

med en klassisk kommunal opbygning med fagforvaltninger og stabe. Hovedmedarbejderudvalget har i 

deres høringssvar spurgt, om det ikke er tid til at ændre betegnelse fra koncernmodel til noget, som 

signalerer en mere klassisk organisationsmodel. Dette imødekommes med denne ændring.  

Direktionen 
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I praksis vil det sige, at vi fremover vil have en kommunaldirektør, som har to stabe og et 

byrådssekretariat under sig samt tre forvaltninger med direktører, som hver har en sekretariatschef og 

et antal fagchefer under sig.  Opgaver og ansvarsområder vil fremadrettet være entydigt placeret, men 

det kalder samtidig på, at alle tager opgaven på sig ift. at sikre det tværgående samarbejde 

Der vil fremadrettet være en direktion, som består af kommunaldirektøren og de tre direktører, og som 

understøttes af de to stabschefer. Direktørerne og stabscheferne refererer til kommunaldirektøren. 

Herudover vil der være en strategisk chefgruppe, samt div. mødefora på topledelsesniveau, som skal 

sikre samarbejde på tværs (se nedenfor). 

Direktionen 

Direktionen er det øverste administrative ledelsesniveau i kommunen, og direktionens ansvarsområde 

er derved kommunens samlede virke. Direktionen har det overordnede ansvar for den strategiske og 

daglige ledelse af hele kommunen og for den politiske betjening af hele byrådet. Direktionen er ansvarlig 

for, at organisationen omsætter byrådets beslutninger og udmønter dem via den daglige drift og 

udvikling. 

Hvert direktionsmedlem er ansvarlig for at sikre faglighed, holdninger og beslutninger i den strategiske, 

tværgående ledelse af kommunen. Dette medfører bl.a., at der sker en tværgående koordinering af 

anvendelsen af de økonomiske ressourcer. 

Alle direktionsmedlemmer har samtidig en rolle som medlem af direktionen og som direktør for en 

forvaltning eller stab. De er således ansvarlige for ledelse af deres respektive områder, herunder 

faglighed, personale og økonomi. Dog er det vigtigt at påpege, at direktionen udgør et samlet 

ledelsesteam for kommunen, og at helheden vægter højere end det enkelte direktørområde. 

Den strategiske chefgruppe 

Udover direktionen er der en strategisk chefgruppe på tværs af kommunen, bestående af direktionen, 

fag-, stabs-, og sekretariatschefer.  

Den strategiske chefgruppe er afgørende ift. at skabe sammenhæng mellem det politiske niveau, 

direktionen og driften. De er bindeleddet både opad og nedad i organisationen og skal sikre feedback, 

helhedstænkning og samarbejde på tværs af forvaltningsområderne, ligesom de skal oversætte de 

politiske informationer og direktionens intentioner. De skal hver især, og som gruppe, være garant for, 

at der ikke sker suboptimering, både fagligt og økonomisk, og skal på den måde fungere som samlet 

ledelsesteam for hele kommunen. Samarbejde på tværs og et fælles ansvar for kommunen er et helt 

centralt element i Fredericia Kommune. 

En styrket administrativ betjening  

Vi har fokus på at styrke sekretariatsbetjeningen af fagområderne – og dermed understøttelsen af driften 

og det decentrale niveau. Hvert fagområde får et sekretariat, som skal understøtte den enkelte 
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forvaltning, bl.a. med politisk betjening, projektledelse af politiske projekter inden for 

forvaltningsområdet, understøttelse af lederne inden for forvaltningen osv.  

Ligeledes vil den nye organisering være kendetegnet ved en klassisk stabsopbygning med to stabe, hhv. 

Økonomi, Personale og IT samt Ledelse, Jura og Kommunikation. De to stabe skal, som i dag, understøtte 

hele organisationen og med en tydelig opgavefordeling understøtte såvel det politiske niveau som 

direktionen og den øvrige organisation. Derudover vil der være et byrådssekretariat, der, som i dag, skal 

understøtte det politiske niveau, stå for sekretærbetjeningen af direktionen og sikre en ensartet kvalitet 

på tværs af kommunen i relation til det politiske niveau. 

Både sekretariaterne og stabene skal tænke på tværs og derved nedbryde silotænkning og styrke 

samarbejdet ved at sikre koordinering og inddragelse på tværs af og indenfor forvaltningerne. Deres 

rolle er understøttende i forhold til organisationen og driften, og de spiller en central rolle i at sikre, at 

politik og administration holdes adskilt. 

De tre forvaltninger  

Fredericia Kommune organiseres i tre fagforvaltninger. 

1. Børn, Unge og Kultur (som består af et sekretariat og fem fagområder, hhv. 1. Skole, Dagtilbud 

og Fritid, 2. Familie og Børnesundhed, 3. Uddannelse, 4. Kultur og Turisme og 5. Idræt) 

2. Beskæftigelse og Velfærd (som består af et sekretariat og fire fagområder. 1. Myndighed, Voksen 

og Senior, 2. Social og Handicap, 3. Senior og Sundhed, og 4. Beskæftigelse og Borgerservice)  

3. Vækst, Teknik og Klima (som består af et sekretariat og tre fagområder Klima, Myndighed og 

Bosætning, Drift og Service samt Teknik og Anlæg)  

Ændringerne på enkelte områder beskrives nærmere nedenfor. 

Organisering og samarbejde på tværs – mødefora  

For at sikre den rette ledelse, det tætte samarbejde og koordinering på tværs, vil der i den nye 

organisering bl.a. være følgende mødefora på topledelsesniveau: 

 Borgmester- og direktionsmøde en gang om ugen 

 Direktionsmøder en gang om ugen 

 Strategiske chefmøder møder hver uge. Den ene uge et kort statusmøde og den anden uge et 

længere strategisk møde  

 Stabs- og sekretariatschefmøder – mødekadence aftales 

 Chefmøder indenfor forvaltningerne – mødekadence aftales 

 Div. ad hoc mødefora på tværs af opgaver og forvaltninger 
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Principperne for organiseringen  

Den nye organisering bygger således på følgende principper, hvor nogle principperne gælder for hele 

organisationen, og nogle steder har nogle principper vægtet højere end andre. 

 Vi organiserer os efter opgaven 

 Vi har fokus på kernedriften  

 Vi skaber en organisation, hvor det er tydeligt, hvem der løser hvilke opgaver  

 Vi laver en klassisk stabsopbygning og styrker sekretariatsbetjeningen 

 Vi sætter et øget fokus på vækst og bosætning 

 Vi skaber en afbalanceret direktion, hvor alle kommunale fagligheder sættes i spil  

 Vi konstituerer, der hvor det giver mening, og hvor det er kritisk for den fortsatte drift 

 Vi laver en omorganisering, der som udgangspunkt er udgiftsneutral 

 Vi beholder den samme udvalgsstruktur 

Implementering af den nye organisering 

Inddragende proces ift. omorganisering af opgaver og medarbejdere  

Frem mod, at den nye organisering træder i kraft d. 1. august, vil der ske en afklaring af, hvilke opgaver 

der bedst varetages hvor. Nogle steder er opdelingen ligetil, mens andre områder, fx stabene, 

sekretariaterne og fagområderne, kræver, at direktør, chefer og ledere sætter sig sammen og taler 

opgaveporteføljen igennem. Der vil ske omorganiseringer, der betyder, at opgaver flytter. Som ansat 

følger man i udgangspunktet med sin opgave eller funktion.  

Dialogen påbegyndes, så de berørte medarbejdere og ledere hurtigst muligt kan have en afklaring, og så 

alle kan gå til sommerferie med mest mulig klarhed over opgaver og ansvar – og så alle kender sine (nye) 

kolleger og referenceforhold. Det er vigtigt med konstruktive dialoger, hvor der tages højde for at bygge 

videre på og bevare samarbejder og snitflader på opgaveniveau, selvom opgaver og medarbejdere flytter 

afdeling. 

En økonomisk forsvarlig omorganisering  

Den nye organisering sker som udgangspunkt inden for den samme økonomiske ramme og med de 

samme mennesker. Der vil således ikke ske afskedigelser i forlængelse af omorganiseringen, ligesom der 

ikke vil blive reduceret i stillinger eller ske besparelser ift. den borgerrettede service. Den nye 

organisering vil b.la. blive finansieret via en række ubesatte chefstillinger, som indgår i den nye 

organisering. Ligeledes vil vakante medarbejderstillinger kunne blive brugt anderledes fremadrettet. 

Finansieringen af organisationsændringen på Vækst, Teknik og Klimaområdet er allerede besluttet på 

økonomiudvalgsmødet d. 19. april. 

Med den nuværende situation med flere vakante chefstillinger vil vi, der hvor det giver mening eller er 

kritisk for den fortsatte drift, allerede inden sommerferien se på at konstituere i stillingerne. Alle 

chefstillinger slås op, når det giver mening i processen. De tre mest kritiske stillinger slås op på denne 
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side af sommerferien: Kommunaldirektør, direktør for Vækst, Teknik og Klima, og stabschef for Økonomi, 

Personale og IT. 

Nyt fokus med en robust organisering 

Politiske ambitioner og forvaltningens faglighed skal gå hånd i hånd i et gensidigt samarbejde, hvor de 

politiske takter sætter retningen, og de faglige toner sikrer kvaliteten i opgaveløsningen. Det kræver, at 

vi både har samarbejdskultur og arbejdsgange, der fordrer et godt samspil, og at der er tilstrækkelig 

rolleklarhed og administrativ understøttelse i stabe og fagsekretariater til at kunne løfte opgaven.  

Det er direktionens klare intention, at vi med denne organisering skaber en robust organisering, som vil 

understøtte vores mål om at være en arbejdsplads, hvor kulturen er båret af tillid, tryghed, ordentlighed 

og gennemsigtighed. Organiseringen bygger således videre på kommunens styrker og er justeret, hvor 

der har vist sig et behov. En organisering, som efter vores bedste overbevisning i endnu højere grad kan 

sikre fokus på kernedriften og dermed borgernes velfærd.  

Den nye organisering træder i kraft d. 1. august 2021. Der, hvor det giver mening, kan der dog ske 

tilpasninger allerede inden sommerferien. Disse tilpasninger vil ske i et tæt samarbejde mellem 

direktionen, den øvrige ledelse og MED-organisationen. Hvis der finder tilpasninger sted inden den 1. 

august, vil det blive meldt klart og tydeligt ud via MED-systemet. 

Organisering på direktørniveau 

Kommunaldirektør

Direktør for 
Børn, Unge og Kultur

Direktør for 
Beskæftigelse og Velfærd

Direktør for 
Vækst, Teknik og Klima
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Organisering på forvaltningsniveau  
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Hvad er ændret med den nye organisering  

Organisering på direktørniveau 

Jf. princippet om en så lidt indgribende ændring som muligt bibeholdes de to store velfærdsområder i 

store træk. 

Titlen for Voksen og Ældreområdet ændres til Beskæftigelse og Velfærd. Dette sker for bedre at favne 

alle fagområderne inden for området. Det nye navn sætter fokus på den kerneydelse, der leveres og ikke 

målgruppen, og derfor er der valgt to ord, der binder kerneopgaverne sammen på tværs af 

fagområderne i forvaltningen. 

Derudover styrkes fokus på vækst og bosætning med ansættelse af en direktør for Vækst, Teknik og 

Klima. Dette blev besluttet af byrådet d. 19. april 2021. På den måde er alle de store fagområder 

repræsenteret i direktionen, hvilket er nødvendigt i en tid, hvor Fredericia Kommune står midt i og over 

for store udviklingsopgaver og klimaprojekter, som kræver strategisk retning og prioritering. 

Direktionen består dermed af en kommunaldirektør, en direktør for Børn, Unge og Kultur, en direktør 

for Beskæftigelse og Velfærd samt en direktør for Vækst, Teknik og Klima. Udover de fire 

direktionsmedlemmer deltager de to stabschefer for hhv. Økonomi, Personale og IT og Ledelse, Jura og 

Kommunikation på direktionsmøderne. 

Sekretariater og Stabe 

For at sikre den rette administrative understøttelse af forvaltningerne og de tilhørende fagområder, er 

der i den nye organisering et sekretariat i hver forvaltning. Der er desuden to stabe, som skal sikre driften 

og understøttelse af hele organisationen. 

Der påhviler stabene og sekretariaterne et stort ansvar ift. at sikre understøttelsen både af det politiske 

niveau, topledelsen og resten af organisationen, og der vil være et tydeligt fokus på at skabe 

sammenhæng og sikre den rette forankring i den driftsmæssige hverdag.  

De gode snitflader mellem de nye sekretariater og de to stabe samt resten af organisationen skal drøftes 

nærmere, bl.a. med sekretariatscheferne og stabscheferne og fagcheferne, inden implementeringen i 

august for på den måde at sikre et langtidsholdbart setup. Der vil ligeledes blive oprettet et varigt, 

tværgående mødeforum, hvor sekretariats- og stabschefer mødes løbende for at koordinere opgaver og 

projekter. Opgaver og snitflader mellem de to stabe er tæt forbundne og bør ligeledes styrkes yderligere 

i den nye organisering. 
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Sekretariaterne 

På direktørområdet Børn, Unge og Kultur er sekretariatet allerede oprettet, og der er ansat en 

sekretariatschef pr. 1. maj 2021. Udover de medarbejdere, der allerede er flyttet ind i sekretariatet, vil 

konsulenterne fra team Uddannelse også blive placeret i sekretariatet. Ligeledes vil den medarbejder, 

der understøtter folkeoplysningsområdet blive placeret i sekretariatet med tæt kobling til hhv. Kultur og 

Turisme og Idræt. 

På direktørområdet Beskæftigelse og Velfærd bliver den eksisterende stab Sundhed og 

Velfærdsinnovation til Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd. Sekretariatet skal understøtte hele 

området og sikre en tværgående koordinering både inden for forvaltningen og på tværs af hele 

kommunen specielt ift. det brede sundhedsområde. 

På direktørområdet Vækst, Teknik og Klima bliver enheden Erhverv, Salg og Byudvikling til sekretariat og 

får navnet Sekretariat for Vækst, Teknik og Klima. Det betyder, at sekretariatet skal betjene hele området 

og sikre den tværgående koordinering inden for området og til de andre direktørområder. 

Byrådssekretariatet flyttes, sammen med Kantinen på rådhuset, ud af Fællessekretariatet og bliver et 

selvstændigt sekretariat. Dette med henblik på at styrke den politiske betjening, og sikre en tydelig 

sammenhæng til den øverste ledelse, bl.a. ved at placere sekretariatet direkte under 

kommunaldirektøren og sætte fokus på sekretariatet som en vigtig enhed ift. understøttelse af det 

politiske niveau. 

Stabene 

Der er to stabe i den nye organisering, Økonomi, Personale og IT samt Ledelse, Jura og Kommunikation.  

Økonomi, Personale og IT består af fire afdelinger: Budget og Analyse, IT-afdelingen, Koncernservice (på 

nær opgaverne ift. web som flyttes til Ledelse, Jura og Kommunikation) og Koncern HR (på nær opgaverne 

inden for arbejdsmiljø, forebyggelse og organisationsudvikling som flyttes Ledelse, Jura og 

Kommunikation). Med nedlæggelsen af koncernmodellen vil benævnelserne for hhv. Koncernservice og 

Koncern HR blive tilpasses inden ikrafttrædelsen af den nye organisering. Dette vil ske med relevant 

inddragelse. 

Der er samlet set et behov for at koble web tættere på den kommunikative indsats og på den måde 

arbejde mere strategisk med området. Dette gælder også for arbejdet med arbejdsmiljø, forebyggelse 

og organisationsudvikling, som ved at blive placeret i ledelsessekretariatet kommer tættere på 

topledelsen. På den måde vil den strategiske organisationsudvikling og ledelsesunderstøttelse blive 

styrket. For begge områder, ligesom for stabene generelt, gælder det, at koblingen og arbejdet med de 

gode snitflader, arbejdsgange og strukturer er yderst vigtigt. Der skal således bygges videre på 

velfungerende snitflader på tværs af afdelinger. 

Ledelse, Jura og Kommunikation består af tre afdelinger: Kommunikation (herunder også web), 

Fællessekretariatet (på nær byrådssekretariatet og rådhuskantinen) og Ledelsessekretariatet, som er en 
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nyoprettet afdeling. Ledelsessekretariat kommer til at arbejde med ledelses- og strategisk understøttelse 

af direktionen og den strategiske chefgruppe, organisationsudvikling, forebyggelsesarbejde, 

arbejdsmiljø, betjening af MED-systemet og projekt- og strategiarbejde på tværs af organisationen. 

Ledelsessekretariatet kommer til at bestå af konsulenter, der understøtter direktionen i dag, konsulenter 

fra Koncern HR samt konsulentkræfter, som flyttes fra de enkelte direktørområder. 

For både sekretariaterne og stabene gælder det, at der i foråret vil være en dialog om placering af 

opgaver og derved omplaceringer af medarbejdere. Denne dialog vil pågå mellem de relevante 

medarbejdere, MED-udvalg, ledere og chefer og direktører. 

Organisering af forvaltningerne 

På forvaltningsniveau er der i den nye organisering ændringer indenfor nedenstående områder. 

Børn, Unge og Kulturforvaltningen 

Den tidligere stab for Uddannelse, Bosætning og Turisme placeres under Børn, Unge og Kultur som et 

selvstændigt fagområde, med fokus på uddannelse. Fagområdets nye navn er Uddannelse. Dette sker 

bl.a. for at sikre en rød tråd i et børne- og ungdomsperspektiv og dermed sammenhæng mellem 0-18-

års-området og ungdomslivet. Ligeledes vil et selvstændigt fagområde skabe et større fokus på 

kommunens egen uddannelsesindsats både ift. elevområdet og uddannelse af egne medarbejdere. Det 

er et område, som er strategisk vigtigt i den kommende tid.  

Ift. uddannelsesområdet vil der frem mod august blive set på de gode snitflader og placering af 

medarbejdere. Denne dialog vil, som for stabene og sekretariaterne, pågå mellem de relevante 

medarbejdere, MED-udvalg, og chefer på området. 

Bosætning flyttes ind under den nye direktør for Vækst, Teknik og Klima. Bosætning er et strategisk vigtigt 

område for kommunen, og en kobling til det nye direktørområde vil styrke fokus på denne opgave og 

sikre koblingen til byudviklingen. Fredericia Kommune skal både være et godt sted at bo for dem, der 

allerede bor her og for dem, vi gerne vil trække til. Denne udvikling samles derfor på det nye 

direktørområde. 

Turismeområdet flyttes til kulturområdet, og området vil fremadrettet hedde Kultur og Turisme. Der er 

en naturlig kobling mellem kultur og turismeområdet, hvor oplevelser, seværdigheder og historie, 

herunder kulturattraktioner og museer, er en bærende del i turismeområdet. Dette samspil styrker vi 

med den nye organisering. 

Derudover oprettes et nyt fagområde for Idræt. Idræt er et område, der har politisk stor bevågenhed og 

prioritet. Det har det via Fredericias DNA, men også fordi det er et komplekst område med mange 

interesser og samarbejdspartnere, der kræver en tydelig strategisk ledelseskraft. Derfor skilles det ud fra 

Kultur og Idræt, og der ansættes en fagchef på området. Idrætsområdet vil bestå af Fredericia 

Idrætscenter, Madsbyparken og de konsulenter, der i dag arbejder med Idræt. I forhold til idrætsområdet 
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er der i høringsmaterialet opmærksomhedspunkter, der gør, at direktionen vil evaluere opdelingen 

indenfor området igen efter et år eller i forbindelse med, at stillingen som chef for Idræt slås op. 

Folkeoplysning er et område, som går på tværs af de to nye fagområder, Kultur og Turisme og Idræt, 

hvorfor der skal ske et tæt samspil og opgavekoordinering på tværs. Understøttelsen af arbejdet med 

folkeoplysningen placeres i sekretariatet for Børn, Unge og Kultur med tæt kobling til de to fagområder. 

Beskæftigelse og Velfærdsforvaltningen 

På dette område sker der meget få ændringer. Direktørområdet vil fremover hedde Beskæftigelse og 

Velfærd. Derudover bliver staben Sundhed og Velfærdsinnovation til Sekretariat for Beskæftigelse og 

Velfærd, hvilket også er beskrevet ovenover. 

Den sidste ændring på området er, at Borgerservice og Jobcenteret samles i koncernområdet 

Beskæftigelse og Borgerservice. Ændringen sker, da borgerservice i højere grad er en borgerettet 

driftsopgave på lige fod med jobcentret end en udviklingsopgave i en stab, hvor de fleste borgerservice-

afdelinger historisk set blev født og udviklet i forlængelse af kommunalreformen 

Vækst, Teknik og Klimaforvaltningen 

Oprettelsen af et nyt direktørområde medfører, at der skal oprettes fagområder inden for området. 

Området bliver organiseret med tre fagområder og et sekretariat, der som udgangspunkt refererer til en 

af fagchef som beskrevet ovenfor.  

De tre fagområder er Klima, Myndighed og Bosætning, Drift og Service samt Teknik og Anlæg. Hvilke 

afdelinger der placeres inden for hvilke fagområder samt de endelige betegnelser på fagområderne, er 

der en separat MED-proces for i foråret, hvorfor det ikke er beskrevet nærmere her. 


