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Som leder i Frederiksberg Kommune er det din opgave at tænke i effek-

tivitet og ud af den kommunale boks. Det kræver mod og risikovillighed. 

Den bedste opgaveløsning i går er ikke nødvendigvis den bedste i dag, så 

udvikling og nytænkning er en naturlig - og påskønnet - del af din hverdag. 

Du går forrest i bestræbelserne på at skabe fællesskaber og samarbejde 

både internt og eksternt, og du inspirerer dine medarbejdere til at deltage. 

Kommunen er ikke en isoleret størrelse, men tværtimod en del af det om-

kringliggende samfund. Vi ønsker samarbejde og fællesskaber med alle ak-

tører der, ligesom os, ønsker at deltage aktivt i udviklingen af hovedstaden. 

Det gælder, hvad enten det er borgere, foreninger, virksomheder, uddan-

nelsesinstitutioner, ledere, medarbejdere eller andre aktører. Sammen ska-

ber vi synergi, der resulterer i en levende og spændende by med høj trivsel 

for både borgere og medarbejdere.  

KÆRE 
LEDER

I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. 
Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, 

og samtidig skal vi være i front med 
effektive og innovative løsninger.

Det er en stor udfordring - og det er derfor, 
vi har ledere som dig.
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Så jo, som leder bliver du mødt af høje krav i Frederiksberg Kommune. Men 

du bliver også mødt af helhjertet opbakning, anerkendelse og ambitioner 

om et stort ledelsesmæssigt råderum. Frederiksberg er en moderne kom-

mune og har som mål at være én af de bedste kommunale arbejdspladser. 

Det skyldes først og fremmest vores dygtige ledere og medarbejdere. 

God arbejdslyst! 

Med venlig hilsen

Direktionen
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BORGER

Vi sikrer, at borgerne får en service af høj kvalitet, og vi skaber gode vilkår 

for virksomhederne.

Vi forstår og agerer inden for det politiske spillerum. 

Vi fokuserer på det, der giver den bedste effekt i opgaveløsningen.

Vi inddrager borgerne, engagerer civilsamfundet og skaber i fællesskab 

resultater til glæde for borgerne og virksomhederne.

Frederiksberg Kommune 
er en politisk ledet 

organisation, der er 
til for borgerne
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ATTRAKTIV

Frederiksberg Kommune 
er en attraktiv 
arbejdsplads

Vi samarbejder om at øge den faglige kvalitet og tænker i helheder. 

Vi styrker muligheden for synergier på tværs af organisationen. 

Vi tilstræber kontinuerligt, at medarbejderne oplever deres arbejde som 

meningsfuldt og værdifuldt.

Medarbejdere har medindfl ydelse og medbestemmelse, og vi sikrer 

mulighed for kompetenceudvikling. 

Vi tror på, at gensidig tillid til, at ledere og medarbejdere gør deres bedste, 

er afgørende for et godt arbejdsmiljø.
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SAMFUND

Frederiksberg Kommune 
er en del af det 

omkringliggende 
samfund

Vi samarbejder aktivt med alle byens øvrige aktører.

Vi tager medansvar for at udvikle hovedstadsområdet. 

Vi er foregangskommune og satser på udvikling og innovation. 

Vi lægger vægt på at være en økonomisk, social og miljømæssig 

bæredygtig kommune.
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ØKONOMI

Frederiksberg Kommune 
er økonomisk 

bæredygtig

Vi tager ansvar for at løse dilemmaer på rette ledelsesmæssige niveau.

Med mod og risikovillighed leverer vi effektive og innovative løsninger til 

sikring af en robust økonomi og en god service.

Vi synliggør styringskravene og har som målsætning at medarbejdere og 

ledere har et stort råderum.

Vi overholder vores budgetter og udviser økonomisk ansvarlighed 

gennem rettidighed og omhyggelighed.
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AFKLARING
DIALOG

ANSVAR

OPGAVER
FORVENTNINGER
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Indholdet i de hvide felter i skemaet 
er eksempler på, hvordan et givent 
udsagn kan konkretiseres og tjener 
derved til at klarlægge de forventnin-
ger ledelsesniveauerne med rette kan 
have til hinanden. 
Skemaet skal tjene som procesværk-
tøj for den videre dialog - og realise-
ring - af vores ledelsesgrundlag. 

FK er en politisk ledet 
organisation, der er 
til for borgerne

Vi sikrer, at borgerne 
får en service af høj 
kvalitet, og vi skaber 
gode vilkår for virk-
somhederne.

Vi forstår og agerer 
inden for det politiske 
spillerum.

Vi fokuserer på det, 
der giver den bedste 
effekt i opgave-
løsningen.

Vi inddrager borgerne, 
engagerer civilsam-
fundet og skaber i 
fællesskab resultater 
til glæde for borgerne 
og virksomhederne.

Ledere af 
medarbejdere

F.eks: 
Gennemfører 
initiativer, der 
omsætter planer 
til virkelighed

F.eks: 
Påtager sig at 
virkeliggøre 
opgaverne

Ledere af 
ledere

F.eks: 
Omsætter 
planer til 
konkret 
planlægning

F.eks: 
Påtager sig 
oversættelse 
og formidling 
af opgaven 

Direktører

F.eks: 
Sikrer udarbej-
delsen af am-
bitiøse planer 
og tværgående 
koordinering af 
disse

F.eks: 
Påtager sig 
strategisk 
ansvar for de 
politiske ønsker 
og omsætter til 
opgaver
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FK er en attraktiv 
arbejdsplads  

Vi samarbejder om at 
øge den faglige kvalitet 
og tænker i helheder. 
Vi styrker muligheden 
for synergier på tværs 
af organisationen.

Vi tilstræber kontinuer-
ligt, at medarbejderne 
oplever deres arbejde 
som meningsfuldt og 
værdifuldt.

Medarbejdere har 
medindfl ydelse og 
medbestemmelse, og 
vi sikrer mulighed for 
kompetenceudvikling.

Vi tror på, at gensidig 
tillid til, at ledere og 
medarbejdere gør 
deres bedste, er 
afgørende for et godt 
arbejdsmiljø.

Ledere af 
medarbejdere

F.eks: 
Understøtter 
målopfyldelse 
via lokale 
dialogiske 
processer

F.eks: 
Evner at 
gribe konkrete 
situationer og 
sætte dem ind 
i meningsfyldt 
sammenhæng

Ledere af 
ledere

F.eks: 
Sørger for, at 
målene under-
støttes proces-
suelt og fagligt

F.eks: 
Evner at skabe 
faglige fælles-
skaber
 

Direktører

F.eks: 
Adresserer 
faglig kvalitet 
som fokusom-
råde via strategi, 
rammer & mål 
og indtænker 
evt. tværgående 
synergier i dette 

F.eks: 
Evner at skaber 
mening og 
retning i dialog 
med ledere og 
medarbejdere
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FK er en del af det 
omkringliggende 
samfund

Vi samarbejder aktivt 
med alle byens øvrige 
aktører.

Vi tager medansvar for 
at udvikle hovedstads-
området.

Vi ønsker at være fore-
gangskommune ved at 
satse på udvikling og 
innovation. 

Vi lægger vægt på 
at være en social og 
miljømæssig bære-
dygtig kommune.

Ledere af 
medarbejdere

F.eks: 
Prioriterer 
videndeling og 
sparring med 
byens aktører

F.eks: 
Er åben overfor 
samarbejde 
med aktører i og 
omkring hoved-
staden

Ledere af 
ledere

F.eks: 
Sætter fokus på 
at bruge netværk 
til handling og ny 
praksis

F.eks: 
Ser muligheder 
og genererer 
ideer til konkrete 
samarbejder 
om udvikling af 
hovedstadsom-
rådet: 
Udvikling af 
infrastruktur, 
beredskab m.m.

Direktører

F.eks: 
Opbygger net-
værk  med rele-
vante aktører i 
byen og gør 
rede for, hvad 
vi kan og vil

F.eks: 
Indgår aktivt i 
samarbejdet 
med såvel for-
skere, politikere, 
interesseorg. 
m.fl . om udvik-
ling  af hoved-
stadsområdet
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FK er økonomisk 
bæredygtig  

Vi tager ansvar for 
at løse dilemmaer på 
rette ledelsesmæssige 
niveau. 

Med mod og risiko-
villighed leverer vi 
effektive og innovative 
løsninger til sikring af 
en robust økonomi og 
en god service.

Vi synliggør styrings-
kravene og har som 
målsætning at med-
arbejdere og ledere 
har et stort råderum.

Vi overholder vores 
budgetter og udviser 
økonomisk ansvarlig-
hed gennem rettidig-
hed og omhyggelighed.

Ledere af 
medarbejdere

F.eks: 
Identifi cerer 
dilemmaer, 
hvoraf nogle 
skal håndteres 
og andre må 
indgå som et vil-
kår i dialog med 
medarbejderne

F.eks: 
Støtter med-
arbejdere i at 
anlægge nye 
perspektiver 
på løsninger

Ledere af 
ledere

F.eks: 
Oversætter 
og medierer 
krydspres 
imellem det 
politiske og 
det faglige 
niveau

F.eks: 
Skaber økono-
misk råderum 
til innovation, 
holder emnet 
på dagsordenen 
og inddrager 
medarbejderne 
i udvikling af 
nye løsninger

 

Direktører

F.eks: 
Viser vejen 
i dilemmaer, 
der opstår, når 
forvaltning 
møder politik 
- de formidles  
videre som 
opgaver

F.eks: 
Efterspørger 
innovative løs-
ninger og viser 
tillid, så ledere 
og medarbej-
dere tør tage 
risikoen ved at 
gå nye veje



KONTAKT

HR-afdelingen
hrafdelingen@frederiksberg.dk

3821 2211




