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Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør 

HIGH PERFORMANCE 
LEADERSHIP I  
VORDINGBORG KOMMUNE 
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LIDT OM VIRKSOMHEDEN 

Bruttoomsætning: 2,9 mia. kr. 2015/16 
Gennemsnitligt driftsoverskud 120 mio. kr. årligt de seneste 5 år 
Investeringer seneste 5 år gennemsnitligt 92 mio. kr. 

 

Godt 45.000 indbyggere – 0,8 pct. af DK 
621 km2 – 1,4 pct. af DK 
3850 ansatte – 3300 årsværk 
47 forskellige overenskomster 



 

Kom.dir. 

Chefer/ledere 

Medarbejdere 

Borgere/Vælgere 

Kommunalbestyrelse 

Borgmester 

Verdens bedste demokrati 

Modsatte interesser som 
grundvilkår 

Formelt øverst ansvarlig for adm. 
leder af flertalsgruppen, uriaspost 

Øverst ansvarlig for adm.  
borgmesterens nærmeste rådgiver 

Miljøgodkendelse af svinefarm 
Tvangsfjernelser, psykisk syge   
Skoler, ældre, veje, renovation 
Erhvervsudvikling, livskvalitet    

LEDELSESKONTEKST 



 

Kom.dir. 

Direktion 

Chefer/ledere 

Medarbejdere 

Borgere/Vælgere 

Kommunalbestyrelse 

Borgmester 

Brugerbestyrelser 

Foreninger 
Frivillige 

Brugerbestyrelser 
Ambassadører 

Ildsjæle 
 

Sociale medier 

Medier 
Lokale forkæmpere 

Sociale medier 

Velfærdskultur 

Ambassadører
/Ildsjæle 
 

Lokale forkæmpere 

Frivillige 

 
LEDELSESKONTEKST 



Udfordringen 
          Forhandlingsledelse 

         Organisation som    
  forandrer og forandres  
 af samfundet 

           Ledelse af organisation    
         og ”eksterne relationer” 

        Mange typer af fag-     
       professionelle 

     Kamp for legitimitet,  
    faldende autoritet,  
   lavstatus, knappe  
ressourcer ift. forventninger  

Drømmen 
Langsigtede mål  

og emergente strategier 

Ledelse af mellemrummene     
og det fælles  

Organisatorisk tillid 

Ansatte er ”ledere” i mødet med 
borgeren 

Fælles erkendelse af at vi kan 
mere (nyt) sammen  

Nye innovative løsninger 
gennem samskabelse 

 



 
• smuk og sund 
• summende af aktivitet  
• internationalt udsyn 
• blomstrende erhvervsliv  
 
 

Her har man råd til at bo og kan udfolde sine 
drømme – og samtidig være tæt på København. 
 
Muligheden for et liv, hvor man en time efter at  
have forladt kontoret på Holmen i København 
dypper tæerne i vandet sammen med børnene, 
trækker flere og flere familier til. 

 

STORBYENS FORHAVE 



Værdi for borgere 
o At skabe mulighed for, at den enkelte tager ansvar for eget liv  

og bidrager til fællesskabet 

o At borgere og virksomheder bliver mødt i deres oplevede behov  

og hjulpet videre 

Helhedsforståelse 
o At være ledere for hele kommunen og træffe beslutninger  

ud fra hvad der samlet gavner kommunen. 

o At tage fælles ansvar for visionen 

Udviklingskultur 
o At være parat til at løse morgendagens udfordringer bedre 

o At skabe lyst til at performe og mod til at prøve nye løsninger 

Meningsfuld styring 
o At lede med fokus på effekt 

o At opfølgning og dokumentation bliver gjort meningsfuld for  

afsender og modtager  

Sikker drift 
o At have lige del fokus på faglig kvalitet, økonomistyring og  

driftsoptimering 

o At sikre kompetenceløft af leder og medarbejdere gennem  

udvikling og øget delegering 

Baggrundsmateriale: 

Ledelsesevaluering 

Trivselsundersøgelse 

APV 

Sygefravær 

Strategioplæg 

Vision 

Opnåede resultater 
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Formøde 

Samtalen 

Chefgruppens 

Udviklingsplan 

Evalueringen 

LEDELSESFOKUS 

LEDELSESGRUNDLAG 



UDVIKLINGSDAGSORDEN 

Vision! 

Politikker 

Strategier 

Effekt- og 

økonomistyring 

Effektivisering 

Den kompetente 

organisation 

To parallelle spor 

Samskabelse 

Den sundeste og 

smukkeste 

forhave 

Helheds-
forståelse 

Udviklings
kultur 

Ledelsesgrundlag 
Medarbejdergrundlag 

Værdi for 
borgerne 



 Visionen helt ud i organisationen 



http://www.tveast.dk/artikel/dyppede-taeerne-i-saltvand-foerste-gang-i-20-aar?v=0_04bmpq5m

