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I Frederiksberg Kommune har vi høje am-
bitioner. Borgerne skal have service af høj 
kvalitet, og samtidig skal vi være i front 
med effektive og innovative løsninger. Det 
kræver dygtige medarbejdere og ledere, 
som er klar til at tage udfordringen op og 
har tillid til hinanden. Den stærke kerne-
faglighed skal gå hånd i hånd med modet 
og evnen til at tænke nyt. 

HR-strategien skal understøtte, at vi står 
stærkere i forhold til løsningen af vores 
kerneopgaver og står stærkt konkurrence-
mæssigt med en velfungerende organisa-
tion.

Fokusområderne hænger sammen

Frederiksberg Kommune har fokus på tre 
områder:

• Kvalitet og effektivitet
• Strategisk kompetenceudvikling
• Tillid og samarbejde

Med disse fokusområder vil vi skabe en 
mere attraktiv arbejdsplads med højere 
trivsel og medarbejdertilfredshed. 

Fokusområderne griber ind i hinanden. Et 
godt og effektivt samarbejde om kerne-
opgaven forudsætter, at der er en høj grad 
af tillid i organisationen, ligesom kvalitet i 
opgaveløsningen forudsætter høje faglige 
kompetencer og et velfungerende tvær-
fagligt samarbejde.

Strategien skal give dig en tydeligere ret-
ning og forståelse for organisationens 
HR-mæssige fokusområder, som der skal 
arbejdes med på alle arbejdspladser i de 
kommende år.

 
Forord
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Tæt kobling til ledelsesgrundlaget

HR-strategien for 2014-2016 er udviklet i 
tæt samarbejde med ledere og medarbej-
dere i kommunen og bygger på principper 
og visioner i kommunens ledelsesgrund-
lag. HR-strategien er således en strategi 
for hele Frederiksberg Kommune og der-
med også for den enkelte arbejdsplads. 

Det helt centrale i forbindelse med HR- 
strategien er en kombination af de lokale 
dialoger og tværgående aktiviteter, der 
sættes i gang for at understøtte den udvik-
ling, orga nisationen ønsker.

God arbejdslyst!

Med venlig hilsen
Direktionen, december 2013
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Samarbejdet og arbejdsgange vil vi 
gøre mere effektive

Ægte effektivisering kommer ved, at vi får 
mere ud af den samme indsats eller kan 
frembringe det samme med en mindre 
indsats. En tilpasset arbejdstidstilrettelæg-
gelse kan være én af vejene.

Vi skal evne at tilrettelægge indsatsen med 
udgangspunkt i borgerens resurser og be-
hov, så vi opnår den største effekt af kom-
munens indsats. 

Ledere og medarbejdere skal have 
råderum i forhold til opgaveløsningen

Det skal medvirke til at øge kvaliteten og 
effektiviteten. Eksempelvis kan der gøres 
brug af mere strategisk anvendelse af flek-
sibel, lokal løndannelse.

Vi er villige til at investere i ny  
teknologi og kompetenceudvikling

Højere kvalitet og effektivitet fremkom-
mer ofte i kraft af øget videndeling, tek-
nologiske nyskabelser og andre innovative 
løsninger. Det kan også fremkomme ved 

at ændre arbejdsmetoder, regler og ret-
ningslinjer med videre, som ikke længere 
er relevante, og derfor kan undværes eller 
eventuelt gøres mere smidige.

Vi skal understøtte, at borgerne og bruge-
re gennem ny teknologi opnår øget vel-
færd og service samtidig med, at arbejds-
gange og arbejdsmiljø lettes. 

Vi vil understøtte medarbejdere  
og arbejdspladser i en øget  
konkurrencesituation

Hvis den enkelte medarbejder eller ar-
bejdsplads kan få mere ud af den samme 
indsats, så vil det ikke kun være til gavn for 
kommunen som virksomhed og borger-
ne. Det vil også stille medarbejderen og 
arbejdspladsen stadig stærkere i en øget 
konkurrencesituation. 

Vi vil sikre en professionel tilgang  
til rekruttering

Det er vigtigt i forhold til kvalitet og effek-
tivitet, at det er de rette personer med de 
rette kompetencer, der løser opgaverne i 
kommunen.

Kvalitet og  
effektivitet
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Vi vil være klar til nyt samspil med  
det omgivende samfund

Der er et behov for at bringe nye kom-
petencer i spil. Frederiksberg Kommune 
understøtter kompetenceudviklingen, så 
medarbejdere og ledere er klar til at tage 
de nye muligheder og udfordringer, som 
blandt andet den øgede inddragelse af vi-
den, resurser og kompetencer hos borger-
ne og det omgivende samfund giver. Krav 
om øget innovation og effektfokus forud-
sætter også kompetenceudvikling.

Vi vil fastholde og udvikle det høje 
faglige kompetenceniveau

Udover et fokus på strategisk anvendelse 
af midler afsat til kompetenceudvikling, 

Strategisk  
kompetenceudvikling

skal den løbende og daglige læring un-
derstøttes. Vi skal blive bedre til at lære 
af hinanden på tværs - og fra andre orga-
nisationer - og have fokus på de mange 
læringssituationer, der er i den daglige op-
gaveløsning.

Vi vil understøtte kompetence
udvikling på tværs

En kompetenceudviklingsindsats på tværs 
af hele organisationen sætter fokus på 
tværgående aktiviteter og sikrer samtidig 
de rette kompetencer og muligheder i re-
lation til talent- og førlederudvikling.
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Vi vil udvikle tilliden til hinanden  
i organisationen 

Tillid er afgørende på vores arbejdsplad-
ser. Det er afsættet for et velfungerende 
samarbejde, øget fleksibilitet, udvikling af 
innovative løsninger og god trivsel. Det 
gælder både den gensidige tillid mellem 
medarbejdere og ledere og om medar-
bejdernes indbyrdes tillid. Tillid betyder 
blandt andet, at ledere tager afsæt i den 
viden og motivation, der findes blandt 
medarbejderne til at levere en opgaveløs-
ning af høj kvalitet og dermed give plads til 
faglig udvikling og innovation.

Tillid og  
samarbejde

Vi vil afklare forventninger til  
hinanden niveauerne imellem

Et tillidsfuldt og velfungerende samarbej-
de kommer ikke blot af sig selv. Det skal 
der arbejdes for og udvikles på - såvel i 
det daglige samarbejde som i samarbejds-
organerne. I det fortsatte arbejde med at 
udbrede Ledelsesgrundlaget vil vi arbejde 
videre med at afklare forventninger til hin-
anden niveauerne imellem - et fokus, som 
ligeledes er vigtigt i samarbejdet mellem 
ledere og medarbejdere.
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 Direktionen, december 2013

Hent mere inspiration til arbejdet 
med HR-strategien på inSite


