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NYTÆNKENDE 
2020 

• Aabenraa Kommune vil være blandt den øverste femtedel (20%) af 
kommuner i Danmark, i forhold til borgernes oplevelse af selvstændighed 
og livskvalitet, når man har fået en sygdom (kronisk eller midlertidig) 

• Aabenraa Kommune vil være blandt de 5 bedste i Danmark, når det drejer 
som om inddragelse af borgerne i metode- og teknologiudvikling 

• Aabenraa Kommune vil være eksportør af højefficiente velfærdsløsninger 
til mindst 3 udenlandske markeder 

• Borgerne i Aabenraa Kommune oplever den kommunale forvaltning som 
udviklende og forstående i forhold til borgernes behov 

 



 

 Vi udvikler nye løsninger sammen med borgeren og samarbejdspartnere 

 Vi har en forbedringskultur i hele organisationen, der understøtter 
videndeling og læring, og nyt løsninger på tværs af driftsområder og 
fagområder 

 Vi skaber udvikling gennem fremtidens fællesskaber 

 Organisationen har i perioden gennem hverdagsinnovation skabt en række 
nyskabende gennembrud i opgaveløsningen, der matcher borgerens 
forventninger 

 At samskabe den bedste løsning for at nå borgerens mål indenfor rammen 
af kommunens serviceniveau 

 At turde udfordre vores arbejdsmetoder, så den løbende afspejler ”best 
practice” 

 For en del af vores opgaveløsning er nytænkning at levere en 
opgaveløsning, der skaber oplevet værdi for borgeren. En værdi, der lever 
op til eller overgår forventningerne, som er afstemt med kerneopgaven 

 Rammer og mission    

 

NYTÆNKENDE 
2020 



EFFEKTIV 
2020 

 At være effektiv er at levere opgaveløsning, der skaber værdi (oplevet værdi) 
– effekt med anvendelse af så få ressourcer som muligt (tid – penge osv.) 

 Vi skal derfor optimere opgaveløsning og minimere spild. Vi spilder ikke vores 
egen og andres tid. Vores interaktion med omgivelserne har som mål alene at 
bidrage med det, der tilfører dialog + opgaveløsning/værdi – så borgeren 
oplever værdi, der overstiger forventningerne 

 

 Vi har fokus på at skabe oplevet værdi og effekt for borgeren og måler 
systematisk på borgerens progression 

 Vi skaber effektfulde sammenhænge på tværs af forvaltninger (fagområder, 
kommunen og sammen med vores samarbejdspartnere (tværsektorielt 
kommunalt m.v.) 

 Vi har fokus på systematisk opfølgning, evaluering og dokumentation af 
resultater og effekt for borgeren 

 Vi har fokus på charge management i gennemførelsen af (økonomisk?) 
prioriterede indsatser 

 Vi styrer på det, der skaber værdi for borgeren og LEON 

 Vi arbejder systematisk med effektivisering, optimering af arbejdsgange, 
frigørelse af ressourcer samt gevinstrealisering 



EFFEKTIV 
2020 

 Som borger oplever man at få et målrettet, tilpasset og effektfuld forløb 

 Det kommunale tværfaglige tilbud gør borgerne i stand til at mestre deres liv, 
end et tilsvarende ophold på en sengeafdeling 

 Mennesket bliver set før diagnose 

 Afdækning af borger + netværksressourcer, og hvordan de sættes i anvendelse 

 Pris/borger/år for 4 målgrupper reduceres med 17% 

 Der afsættes frigjorte midler til kortvarige, intensive indsatser, og yderligere 
udvikling af ”patientskoler” 

 Den samlede efficiens øges (gøre det rigtige/gøre det rigtigt) m.v. 

 

 Vi har borgerens mål med den mest optimale ressourceanvendelse efter LEON-
princippet 

 Vi kompetenceudvikler organisationerne, så vi løbende er i stand til at arbejde 
efter LEON-princippet 



KOMPETENT 
2020 

 

 Vi spiller hinanden gode gennem tværfaglig og teambaseret opgaveløsning med kerneopgaven og 
rehabiliterende tilgang som pejlemærke 

 Vi har et sammenhængende dagligt miljø og tværfaglighed gennemsyrer organisationen 

 Vi er førende nationalt i udviklingen af den rehabiliterende tilgang og ny velfærd 

 Vi har kompetente og professionelle ledere og medarbejdere, der møder borgeren i øjenhøjde 

 Vi arbejder strategisk, systematisk med (udvikling?) af morgendagens kompetencer  med fokus på 
tværfaglighed og fællesskabelse 

 Vi indgår i patientskoler med bl.a. praksisnære uddannelser 

 Vi har en kompetent og forandringsparat organisation 

 Vi arbejder fokuseret med ny velfærd – både ledelsesmæssigt og på medarbejderniveau 



KOMPETENT 
2020 

 At vi er gode til at løse de opgaver vi arbejder med (de udfordringer vi står med) 

 At vi lykkedes med kerneopgaven og forudsætningerne 

 At vi spiller hinanden gode 

 At vi baserer vores opgaveløsning på viden – fakta og sund fornuft 

 Den rigtige tilgang 

 Evner fællesskabelse og samarbejde 

 Overvinder barrierer/udfordringer mm. 

 At vi som mennesker mestrer det at forene vores indre univers med de udfordringer 
organisation, ledelse og borger giver / stiller (omstilling/fornyelsesparat) 

 

 Vi kompetenceudvikler organisationen, så vi kan arbejde efter LEON-princippet 

 Vi er i stand til at bringe organisationens kompetencer i spil for at nå borgerens mål – vi 
skal bringe hinanden i spil…. 

 Vi har både udbyderollen som ”rådgiver/konsulent” for at understøtte borgerens mestring 
og ”hjælpe” borgeren med at opnå sundhed 

 



KOMPETENT 
2020 

 Øge specialisering til niveau højkompetence/ekspert 

 Øge grundlæggende faglighed 

 Customiserende, vidende gatekeepers (visitation) 

 Øget evne til hurtig implementering af metoder og teknologier 

 Øget datasæt til beslutningsstøtte (centralt og decentralt) 

 Bedre ledelse i f.t. det udadvendte + velfærdsroller + ”paradoksledelse” 
(styringssamarbejde – udvikling – værdiskabelse) 



KOMMUNIKERENDE 
2020 

 Vi vil gøre det klart for borgere og medarbejdere, hvilken retning, hvilke 
mål og hvilken samledelse dette kræver 

 Vi vil inddrage medarbejdere og borgere i målopfyldelsesprocessen, ved 
at indgå i dialog (analog & digitalt) om rigets tilstand 

 Vi vil tydeliggøre og gentage de grundlæggende værdier vi arbejder 
efter, så der skabes ”mentale spor” som muliggør dannelsen af et fælles 
sprog (verdensbillede) 

 Vi vil være så proaktive i vores udadvendte kommunikation, at vi ikke 
bliver mål for ”presseskandaler” 

 Vi har klare aftaler om kommunikationskanaler og forholder os til 
overholdelsen af dem 

 

 



KOMMUNIKERENDE 
2020 

 Vi skaber mening  retning, sammenhæng og handling gennem fokuseret og 
effektfuld kommunikation 

 Vi kommunikerer aktivt og løbende med vores omgivelser som led i fællesskabelsen 

 Vi skaber fokuseret (handlekraft?) internt (på tværs af organisationen) og eksternt 
(i f.t. samarbejds- og …partnere for at nå fælles mål og resultater (cellective 
impact) 

 Vi spiller hinanden gode gennem daglig kommunikation i forhold til borgeren og 
hinanden, der skaber mening og nysgerrighed 

 Vi skaber hverdagsinnovation og nyskabende gennembrud gennem 
kommunikerende adfærd og formidling af de gode historier og fælles fortællinger 

 Vi udfordrer borgeren, hinanden og vores omgivelser gennem målrettet 
servicekommunikation (+myndighedskommunikation) med fokus på kerneopgaven 
og (ønskede?) outcomes 

 Vi understøtter kommunikationen på tværs af organisationen via fælles værktøjer 
og (kommunikations)metoder – dialognet, Nexus m.v. 

 Vi skaber ny velfærd gennem målrettet kommunikation i forhold til forskellige 
arenaer – bevidsthedsarena, visioner  og tro-arenaer 

 

 At vi løbende fortæller omverdenen om organisationens udvikling 
(serviceinformation udadtil)  

 mål: forventningsafstemning/rammestyring 

 



KOMMUNIKERENDE 
2020 

 At vi prioriterer at lære hinandens kompetencer – at vi kommunikerer hvad vi kan 
og nysgerrigt undersøger hvad vores kollegaer kan….. 

 mål: LEON – tværfaglig opgaveløsning…. 

 

 Der er mange former for kommunikation 

 Servicekommunikation 

 Vi mangler kompetencer – vi ved ikke hvordan og hvad der virker 

 Vi skal opbygge en fælles historie – og de historier, som giver afdelingen mulighed 
for identitet/legitimitet/forståelse 

 Vi skaber forandringer med ord – ord skaber værdien og sætter begreber og 
forståelser i spil 

 Dialog med borgerne - løbende servicediskussion 

 Vi skal have givet politikerne en aktiv rolle 

 Kommunen er borgerne ikke de ansatte – vi er netop ansatte 

 Vi skal sætte dagsordenen ”kæmpe om det offentlige rum” 

 Kommunikation påvirker ”Det man hører” om os 

 Vi kan med kommunikation opbygge vores eget omdømme 



UDFORDRENDE 
2020 

 Vi giver og får, second and third opinions i f.t. vores opgaveløsning 

 Vi giver et proaktivt billede af udfordringen og udviklingen, og giver 
både bod på hvad der skal skabes og hvad der skal nedlægges 

 Vi udfordrer borgernes forventninger og opfattelse af egne 
begrænsninger 

 Vi udfordrer virksomheder og samarbejdsparter til at yde en ekstra 
indsats 


