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Vi skaber fremtidens Nordfyn - sammen 
 

I Nordfyns Kommune anerkender vi, at vi er en del af noget 

større. Derfor støtter vi op om FN’s 17 verdensmål for 

bæredygtig udvikling. Det gør vi i det daglige arbejde og i 

et langsigtet perspektiv med den politiske retning, der er sat 

i Planstrategien. 

Vi tager ansvar der, hvor vi kan, og de politiske ambitioner 

rækker ud over den kommunale kerneopgave. Dét står 

klart i Vision 2021. ”Vi skaber fremtidens Nordfyn – sammen”.  

Vi tror på værdien af fællesskab. Både de fællesskaber vi 

tager del i sammen med borgere, foreninger og 

virksomheder og de fællesskaber, der eksisterer i vores 

lokalsamfund.  

Vi sætter barren højt, når det gælder bæredygtighed og 

inddragelse af civilsamfundet. Dette understøtter direktion, 

ledere, medarbejdere og MED, når der sættes retning og 

foretages prioriteringer i daglig løsning af kerneopgaven.  

I vores formulerede kerneopgaver er effekt for borgeren et 

naturligt afsæt for, hvad vi skal lykkes med, og hvordan vi 

arbejder.  

Med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 

sætter vi ord på de udfordringer, Nordfyns Kommune står 

over for – og hvordan vi ønsker at løse dem i tråd med 

Vision 2021. 

Vi vil styrke bæredygtig velfærd og vækst på Nordfyn – 

sammen. 
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Nordfynske udfordringer 
 

Med ambitionen om at skabe bæredygtig velfærd og 

vækst med afsæt i Vision 2021 stiller vi skarpt på de 

udfordringer, vi står over for de kommende år.  

Udfordringerne kan samles under tre overskrifter:  

 Velfærd,  

 Vækst  

 Grøn omstilling 

Med Covid-19 har vi oplevet, hvordan en uforudset krise 

pludselig kan påvirke de forudsete udfordringer. Det har 

skubbet til udviklingen på flere områder og givet værdifuld 

læring, som vi tager med videre. 

 

 

 

 
Velfærd 

Ligesom mange andre kommuner i Danmark oplever  

vi et demografisk og økonomisk pres, der udfordrer vores 

velfærdsområder.  

Det skyldes bl.a.: 

 Flere ældre borgere og kronikere. 

 Flere sårbare unge. 

 Færre børn i den skolesøgende alder. 

 Flere diagnosticerede borgere med behov for særlige 

indsatser. 

Befolkningssammensætningen på Nordfyn udgør derfor en 

udfordring for ambitionen om bæredygtig velfærd og 

vækst.  

Vi skal have flere med i arbejdsfællesskabet til gavn for den 

enkelte borger, erhvervslivet og fællesskabet.  

Dertil kommer de strukturelle forandringer, der betyder, at 

opgaver rykker fra regionen og sygehusene ud til 

kommunen og det nære sundhedsvæsen. Det stiller krav til 

de kompetencer og ressourcer vi har til rådighed i Nordfyns 

Kommune. Vi skal arbejde strategisk for at håndtere den 

nationale mangel på velfærdsmedarbejdere.  
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Vækst 

Vækst skaber forudsætninger for, at vi kan udvikle 

bæredygtig velfærd i Nordfyns Kommune.  

Erhvervslivet er en vigtig kilde til vækst. Vi skal forsat skabe 

flere private arbejdspladser, øge beskæftigelsen og 

fremme iværksætteri, innovation og grønne produktive 

aktiviteter. Det kræver, at vi som organisation arbejder 

sammen på tværs, og i stigende grad udforsker og udvikler 

samarbejdet med og inddragelsen af virksomheder, 

borgere og andre interessenter. 

Vi skal bringe de kompetencer og gode erfaringer i spil, 

som findes og udvikles, både i lokalsamfundet og i vores 

organisation. I krisetid med Covid-19 viste der sig nye 

muligheder. Dem skal vi lære af og bygge ovenpå.  

Vi vil have flere indbyggere på Nordfyn, der kan bidrage til 

bæredygtig velfærd og vækst i dagligdagen og i 

fremtiden. 

 

 
 

 

Grøn omstilling 

Den globale dagsorden for grøn omstilling stiller store krav til 

os som offentlig organisation, vores borgere og private 

virksomheder i kommunen.  

Vi skal sikre gode rammer for udvikling af nye løsninger og 

ændret adfærd. Vi skal bringe ny viden i spil, og vi skal 

turde gå nye veje i bestræbelserne på at gøre Nordfyn 

grønnere.  

Vores evne til at omstille os, blev tydelig i forbindelse med 

Covid-19 og den nationale nedlukning. Vi skal bringe de 

erfaringer med videre til den grønne omstilling.   

 

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 skal 

styrke bæredygtig velfærd og vækst på Nordfyn, ved at 

sætte fokus på: 

 Velfærd 

 Vækst 

 Grøn omstilling 
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Fokus på velfærd 
 

Vision 2021 udpeger særlige ambitioner for, hvordan Nordfyns Kommune skal udvikle sig i forhold 

til vækst og velfærd. I politikkerne for de store velfærdsområder sætter Nordfyns Kommune 

ambitiøse mål for den velfærd, der skal leveres til borgere i alle aldre. Samtidig er vi under 

demografisk og økonomisk pres, og der er brug for en omstilling af velfærdsopgaven, hvis vi skal 

lykkes.  

Vi skal udvikle nye modeller for ressourcetildeling til de store velfærdsområder. Disse modeller skal 

sikre overensstemmelse mellem de faktiske udgiftsbehov, den styring og budgettildeling, der 

matcher velfærdsudfordringerne – og den ønskede kvalitet. Vi skal skærpe den Nordfynske 

styring, med øget fokus på effektskabelse og innovative løsninger.  

Vi anerkender, at velfærd for den enkelte, er andet og mere end det, vi som kommune har 

ansvar for. Derfor søger vi kontinuerligt at bidrage til positiv udvikling af lokale fællesskaber.  
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Fokus på vækst via erhvervsfremme,  

bæredygtige fællesskaber og bosætning 

 

Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i at skabe bæredygtig vækst på Nordfyn. Det gælder både 

økonomisk vækst og vækst i velfærden. Udviklingen i indbyggertal og befolknings-

sammensætning har stor betydning for kommunens økonomi og fysiske planlægning. Derfor har vi 

fokus på erhvervsfremme, bæredygtige fællesskaber og bosætning. Vi skal tiltrække grønne 

(videns)virksomheder og skabe flere private arbejdspladser.  

Vi vil forsat udvikle samarbejdet med kommunens erhvervs- og kulturliv, samt uddannelses-

institutioner i og uden for kommunen. Vi tror på at vi kan skabe mere udvikling, bedre løsninger og 

mere attraktive rammer, når vi gør det sammen. Det er også vores tilgang, når vi vil styrke 

bæredygtige fællesskaber i lokalsamfundet.  

Vi vil bruge Fri.Luft.Liv som gennemgående tema i udvikling af velfærd og vækst i kommunen. 
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Fokus på grøn omstilling 

 

Med afsæt i Politik for Miljø og Energi påtager Nordfyns Kommune sig et politisk og 

samfundsmæssigt ansvar, for at arbejde med grøn omstilling og bæredygtig udvikling af de 

fysiske rammer. Den grønne omstilling kræver adfærdsændringer både i den kommunale 

organisation og hos borgere og virksomheder. Vi skal skabe gode rammer for den grønne 

omstilling på Nordfyn og vi skal selv gå foran med det gode eksempel.   

Vi tænker og handler i overensstemmelse med grønne krav, når vi investerer i anlæg, indgår 

aftaler med leverandører og samskaber i projekter med lokale kræfter. 
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Strategisk tilgang med Ny Syntese 

 

For at sikre bæredygtig vækst og velfærd, skal vi være 

bevidste, om hvordan vi løser kerneopgaven og hvordan vi 

prioriterer i henhold til den ønskede effektskabelse. 

’Ny Syntese’ kan hjælpe os med at fokusere på det rigtige, 

når vi imødegår de Nordfynske udfordringer. Både de 

forudsigelige udfordringer og dem der kan komme uden 

varsel, som vi oplevede med Covid-19. 

Venstre side af modellen retter opmærksomhed mod at 

have styr på økonomien, driften og at optimere og 

effektivisere arbejdsgange.  

Højre side retter opmærksomhed mod de ydre krav og 

påvirkninger, som kræver, at vi til stadighed udvikler og 

tilpasser løsning af velfærdsopgaverne.  

Vi prioriterer både stabilitet og effektivitet, udvikling og 

tilpasning - og evne at veksle hensigtsmæssigt.  

Jo bedre vi er i stand til at navigere mellem de forskellige 

felter, jo bedre vil vi kunne håndtere udfordringer og skabe 

forudsætningerne for at lykkes. 

Det er en svær opgave, som kræver, at både ledere og 

medarbejdere kender kursen, koordinerer arbejdet og er 

committet på opgaveløsningen. 



 

8 |Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 

 

  

Fælles Kurs, Koordinering og Commitment
 

 

Som ledere og medarbejdere i Nordfyns Kommune skal vi 

holde fast i vores fælles forståelse af Kurs, Koordinering og 

Commitment. Det er udgangspunktet for at fastholde stabil 

drift og skabe (organisatorisk) udvikling.  

Med fælles forståelse af Kurs, Koordinering og Commitment 

har vi forudsætningerne for at afstemme vores gensidige 

forventninger i samarbejdet om at skabe fremtidens 

Nordfyn.  

 

 

Ledelsen i Nordfyns Kommune har et særligt ansvar for at 

sætte kursen og koordinere indsatserne, så vi i fællesskab 

kan committe os til opgaveløsningen.  

Kurs, Koordinering og Commitment er ikke kun et ledelses-

ansvar. Den største effekt af vores indsatser opnås, når vi 

sammen, på tværs af organisatoriske lag og fagligheder, 

producerer fælles Kurs, Koordinering og Commitment. 
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Den nordfynske styringsmodel - et fælles sprog 
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Forudsætninger for at lykkes  

 - med bæredygtig vækst og velfærd
 

Når vi skal løse vores udfordringer ved at navigere i Ny 

Syntese og skabe fælles Kurs, Koordinering og Commitment, 

må vi som organisation kontinuerligt udvikle vores måde at 

arbejde og bruge ressourcer.  

Sammen skal vi sikre, at beslutninger og projekter bliver 

implementeret. Det er vigtigt, for at opnå fuld effekt af de 

ressourcer vi bruger. Vi skal systematisk bruge data til at 

lære af det, vi gør.  

Ledelsesmæssigt kræver det, at vi er gode til at omsætte 

politisk retning til strategiske handlinger, samt prioritere og 

sikre implementering af konkrete planer og projekter.  

Det kræver tværfagligt samarbejde og ledelse.  

For medarbejderne betyder det, at vi skal hæve blikket fra 

vores daglige drift og se på den effekt, vi skaber. Vi skal 

evaluere, om vi skaber den effekt for borgere, virksomheder 

og lokalsamfund, som vi og de ønsker.  

Der ligger et stort uudnyttet potentiale i at styrke de digitale 

kompetencer og øge den digitale modenhed på alle 

organisatoriske niveauer i Nordfyns Kommune. Det gælder 

både i relation til velfærdsteknologiske løsninger, interne 

arbejdsgange, og digital infrastruktur.  

Vi skal høste de erfaringer som Covid-19 har givet os 

omkring både den individuelle og organisatoriske digitale 

modenhed, omstillingsevne og samarbejde på tværs.  

For at lykkes skal vi derfor arbejde med: 
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Rekruttering og fastholdelse 
 

 

Vi skal sikre, at vi også i fremtiden har de rette medarbejdere, hvilket stiller nye krav til rekruttering 

og fastholdelse af ledere og medarbejdere. Der er stor efterspørgsel efter bl.a. gode ledere, 

specialister og sundhedsfagligt personale. Derfor skal det være attraktivt at vælge Nordfyns 

Kommune som arbejdsplads. Vi skal tale højt om de særlige positive muligheder vi har for 

tværfagligt arbejde, fokus på sundhed og et godt arbejdsmiljø med en høj grad af social kapital 

og god trivsel. Vi skal være opmærksomme på sammenhæng mellem vores omdømme og den 

virkelighed man oplever som ansat i Nordfyns Kommune, så nye medarbejdere søger her til og 

nuværende medarbejdere ønsker at blive.  

Samarbejde mellem MED-organisation, TR og AMR spiller en central rolle i dette arbejde, både for 

nuværende og kommende kolleger. 
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Effektbaseret styring og ledelse 
 

 

Når vi arbejder effektbaseret og datainformeret, skal vi have borgernes og virksomhedernes mål 

for øje. Vi skal sikre sammenhæng mellem Vision 2021, løsning af kerneopgaven og de politiske og 

administrative prioriteringer. Det kræver, at vi har fokus på den ønskede effekt og bruger analyse, 

data og evidens systematisk og strategisk.  Data kan både være økonomi, nøgletal og adfærd. 

Vi skal tydeliggøre effektmål, når vi udarbejder politikker, og skærpe det strategiske arbejde med 

den Nordfynske Styring. Det betyder, at vi skal sikre sammenhæng mellem Vision 2021, effektmål, 

indikatorer, handlinger og ressourcer i vores daglige løsning af kerneopgaven. Det kræver tydelig 

ledelse, og derfor har vi særligt fokus på ledelseskompetencerne.  

Vi skal systematisk følge op på beslutninger og opnået effekt på alle niveauer – fra direktion til 

ledere, medarbejdere og MED. På den måde kan vi endnu bedre til at lære af det, vi gør. 

 

 



 

13 |Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2022 

 

 

Digitalisering 
 

 

I Nordfyns Kommune er vi bevidste om, at vi befinder os midt i en digital transformation.  

Det handler ikke kun om, at vi skal leve op til de krav, der stilles via Kommuneaftalen og 

Monopolbrud. Det handler om at vi som organisation, skal kunne omstille os i den digitale 

udvikling, der finder sted. Både som individer og som organisation. Vi skal kunne navigere i de 

muligheder, der kommer med ny teknologi og vi skal træffe strategiske valg, der gør os i stand til 

at udvikle organisationen og kernevelfærden. Covid-19 gav hele organisationen et positivt skub i 

forhold til den individuelle digitale modenhed og den arbejdsplads. Samtidig blev det også 

tydeligt, at der er behov for at styrke den generelle/centrale organisatoriske digitale modenhed.   

Vi skal sikre digitale kompetencer og arbejdsgange, der understøtter udvikling og løsning af 

kerneopgaven med fokus på effekt for borgere og virksomheder. 
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Vi skaber fremtidens Nordfyn - sammen 
 

 

Med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 

står det klart, at vi kun kan lykkes med at løse de 

udfordringer, vi står overfor, når vi samarbejder på tværs af 

fagligheder og organisatoriske niveauer. Ledere, 

medarbejdere og MED har tilsammen en vigtig opgave i at 

få denne Strategi- og Udviklingsplan til at leve og lykkes.  

Direktionen følger løbende op på Organisationens Strategi- 

og Udviklingsplan 2020-2021. Derved sikres kontinuerlig 

prioritering i henhold til planen og eventuelle justeringer, 

hvis betingelserne for Organisationens Strategi- og 

Udviklingsplan nødvendiggør det. 

Covid-19 er et eksempel på en udefrakommende 

omstændighed, der både har udfordret og skubbet til 

udviklingen i Nordfyns Kommune. Det har været 

medvirkende til at nærværende plan er justeret med 

relevante tilføjelser.  

 
 


