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Vi har i konsulentfirmaet Resonans
haft glæden af at følgemere end 100
kommunalpolitikeres opstart i de
nye byråd. Vi har arbejdetmed at se
frem og tilbage via dialogmed poli-
tikerne om, hvad de allerede er lyk-
kedesmed – og hvad de ser frem til
at lykkesmed. Fokus har været på at
finde det fælles gods og de fælles vi-
sioner på tværs af partier, valgkamp
og uenigheder. Vi harmødt enga-
gerede ogmodige politikere, der er
optagede af at finde og forstørre det,
der virker – og finde nye løsninger
på udfordringer, der går på tværs af
udvalg, økonomi og fagområder. Ved
at identificere politikernes fælles
drivkraft, på trods af deres forskel-
lige politiske profiler, har vi oplevet
en forstærket samarbejdskultur til
at tage nye ambitiøse skridt i den po-
litiske styring.

Visionen som ledestjerne
Med afsæt i det fælles gods og ved at
skabe plads til de politiske drømme
ogmetaforer har politikerne i Guld-
borgsund ogNordfyns Kommune
arbejdetmed at skabe en politisk ret-
ningmed nysgerrighed på tværgå-
ende innovationspotentialer og part-
nerskabermed omverdenen.
Byrådet i GuldborgsundKommu-
ne skabte i februar nye langsigtede
visioner via innovative ”hvad-nu-

politiske retninger, der konkretise-
rer visionen på en række centrale
områder. Samtlige ledere på niveau
1-3 har efterfølgende arbejdet en-
gangeretmed, hvad den nye politiske
retning kalder på i forhold til at styr-
ke samarbejdet på tværs og udadtil.
Resultatet af ledernes arbejdemed
at koble de politiske retningermed
innovative idéer er omfattende.Men
lederne tænker ikke bare stort, de
starter også småt ved at teste de vi-
sonære ideer i praksis og i lille skala
viamini-eksperimenter og 100-da-
ges planer.

Ny styringstænkning
Både i Guldborgsund og Nordfyns
Kommune stiller de nye politiske

I Guldborgsund og Nordfyns Kommuner har de nye byråd sendt den politiske retning af sted
som stafet udadtil og indadtil. Formålet er at styrke det politiske lederskab – og at politikere,
organisation og omverden kan trække i samme retning og indfri visionerne på tværs. Det skal
blandt andet ske via politiske effektmål, innovative eksperimenter og tværgående styring.

Nye byråd viser vejen
for styring på tværs

hvis”-spørgsmål, fremtidsscena-
rier og visuelle illustrationer.Med
afsæt i visionerne har demed den
nye planstrategi og i de tilknyttede
dialogprocessermed omverdenen
defineret 12 tværgående politiske
effektmål, som forventes at blive
udmøntet i de fem stående udvalgs
strategier.
I Nordfyns Kommune er visionen et
produkt af en samskabelsesproces
med borgere, kommunensmedar-
bejdere, frivillige, erhvervslivetmed
flere. Derfor har opgaven for den nye
kommunalbestyrelse været at gen-
bekræfte visionen og bygge videre på
et stærkt fundament for den politi-
ske styring. Kommunalbestyrelsen
har i april udpeget fem tværgående
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Når politikerne indtager nye
roller, stiller det også krav

til, at direktion, chefer og ledere åb-
ner op for at krydse grænser i deres
lederskab. At turde krydse grænser
er en afgørende del af detmoderne
ledersskab.
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Luk op for politikernes samspil
Kommunalpolitik er i en rivende
udvikling i disse år. I takt med at
kommunerne åbner sig for omver-
denen og anskuer velfærd som et
fælles anliggende på tværs af det
offentlige, private erhverv og ci-
vilsamfund, fylder de nye samspils-
former mere og mere. Vi oplever i
Resonans, at kommunalpolitikere
søger efter at kommemere i spil
som en aktiv del af velfærdsudvik-
lingen. Vi møder politisk mod til
at arbejde mere på tværs af partier
og udvalg og en stor nysgerrighed
over mere innovative og samska-
bende tilgange til velfærdsudfor-
dringerne. Ikke alle steder oplever
vi, at kommunernes administration
følger denne udvikling, men i Nord-
fyns og Guldborgssund Kommune
får den politiske handlekraft plads.
Vi håber, at flere administrationer
i kommuner og såvel regioner vil
have modet til at sætte det politiske
samspil og den tværgående styring
i bevægelse. Og som kommunaldi-
rektør i Nordfyns KommuneMor-
ten V. Pedersen formulerer det:
– Hvad nu hvis staten kunne lade sig
inspirere af kommunerne til et øget
tværgående samarbejde og derved
nedbryde barrierer og bygge bro
mellem ressortministerierne? •

retninger og ønskede effekter krav
om en anden tænkning i økonomi-
styringen og de politiske arbejds-
former.
Eksempelvis vil et af de politiske
udvalgsmøder i Nordfyns Kommu-
ne hvert kvartal blive tilrettelagt
som tværgåendemøder, hvor fokus
vil være på en systematisk opfølg-
ning på handlinger i relation til de
fem politiske retninger. Samtidig
har de i Nordfyns Kommune tænkt
nyt om de aktivitetspuljer, der er af-
sat på budgettet. Puljerne skal ikke
længere være traditionelle svært
tilgængelige ansøgningspuljer, men
afbureaukratiseres og åbnes op via
et øget tværgående effektfokus.
I Guldborgsund Kommmune følges
der styringsmæssigt op ved, at der
med budgettet afsættes dedikerede
indsatser og ressourcer i de enkelte
udvalg til opnåelse af de 12 tværgå-
ende politiske effektmål. En rele-
vant styringsmæssig overvejelse fra
kommunaldirektør i Guldborgsund
Kommune, Søren Bonde, er, om der
er behov for enmatricelignende
organisering rundt om tværgående
effektmål, eller om de politiske mål-
sætninger er tilstrækkelige til at
”dreje” den daglige drift i retning af
de tværgående effektmål?

Et styrket politisk lederskab
I begge kommuner er politikere og
direktion optaget af at styrke det
politiske lederskab på tværs af fag-
udvalg, indadtil mod forvaltningen
og udadtil gennem samskabelse
med borgerne.
I Guldborgsund Kommune er det
politiske arbejde centreret om for-
mandskaberne i de stående udvalg.
Det giver et godt forum sammen-
holdt med, at udvalgsformændene
sidder i økonomiudvalget – på nær
en enkelt. Formandskaberne afhol-
der møder forud for et antal økono-
miudvalgsmøder, som har sikret, at
udkastet til planstrategien bliver
bearbejdet i flere formelle og ufor-
melle politiske fora.
Fokus i Nordfyns Kommune er på

at ruste kommunalbestyrelsen til
at træde ind i en politikerrolle, hvor
samarbejdet med borgerne er en
naturlig del af politikudviklingen.
I et udviklende samarbejde mellem
politikere, medarbejdere og borgere
ønsker Nordfyns Kommune at stille
skarpt på effekterne af de kom-
munale kerneopgaver og samtidig
sammenkoble de mange ofte fagligt
definerede kerneopaver i bredere
dækkende kerneopgaver, der går på
tværs og er mere helhedsorientere-
de i forhold til borgernes behov.

Grænsekrydsende ledelse
Når politikerne indtager nye roller,
stiller det også krav til, at direkti-
on, chefer og ledere åbner op for at
krydse grænser i deres lederskab.
At turde krydse grænser vertikalt,
horisontalt, udadtil og indadtil i for-
hold til fagligheder, klassiske hie-
rarkier med videre er en afgørende
del af det moderne lederskab. Det
grænsekrydsende handler især om
at skabe fælles formål og mening på
tværs af grupper og forskellige inte-
resser, hvilket Nordfyns Kommune
har indarbejdet i deres ledelses- og
medarbejdergrundlag.
KommunaldirektørMorten V. Pe-
dersen fra Nordfyns Kommune er
overbevist om, at lederne og med-
arbejdernes arbejde med at skabe
kurs, koordinering og commitment
har styrket det kollektive ”vi” ved
at nedbryde barrierer og opbygge
broer for samarbejdet på tværs af de
organisatoriske grænser.
I GuldborgsundKommune er der
i den nye planstrategi indarbejdet
begrebet ”Det Guldborgsundske
Mindset”, hvor politikerne udstikker
firemetodiske tilgange til arbejdet
i administrationen og de udførende
enheder. Det har tidligere været ko-
tyme, at politikerne skulle udstikke
de strategiske retninger, mens admi-
nistrationen skulle udmønte strate-
gien. I taktmed at samskabelse ud-
vikles og implementeres, bliver det
også et politisk anliggende at være
meddefinerende påmetodesiden.

Kronikken er et rum for debat og
vidensdeling. Der er plads til 7.000
enheder inklusivemellemrum. Tek-
sten sendes sammenmed et portræt
til redaktør TomEkeroth på tek@
kl.dk, som også kan kontaktes på
telefon 33 70 32 94.
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