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1.0 Indledning
Faxe Kommune er en stor og mangefacetteret arbejdsplads, hvor mange forskellige 
fagligheder arbejder side om side for at levere kommunale services til borgere i 
kommunen. Nogle medarbejdere har stor kontakt med borgerne, andre har det i 
mindre grad. Alle har vi den fælles opgave at leve op til vores primære formål: 
Vi er til for borgerne, og alt hvad vi gør, skal give mening i den kontekst. 

I en stor organisation er det naturligt, at man som medarbejder knytter sig tættest til 
sine nærmeste kolleger og faglige sparringspartnerne. Det er vigtigt for den enkelte 
medarbejders trivsel at have et godt arbejdsmiljø på sin daglige arbejdsplads. 

I Faxe Kommune mener vi dog også, at det er vigtigt for den enkelte medarbejder, at 
kunne se sig selv i både det store og det lille fællesskab, som udgør vores kommune. 
Vi yder alle sammen vores del til, at Faxe Kommune som helhed fortsat kan være 
et godt sted at bo og drive virksomhed og udvikle sig til en endnu mere attraktiv 
bosætningskommune. Derfor ligger der en opgave hos den enkelte leder i at formidle 
visioner og strategier for kommunen som helhed i en medarbejderkontekst, så 
medarbejderne også føler en samhørighed med kommunen som helhed, og påtager 
sig rollen ambassadør for vores fælles kommune.

Dette dokument beskriver organisationens struktur, styrings- og ledelses-
koncept, mødestruktur og centrenes opgaveportefølje. 

3



2.0 Faxe Kommunes organisationsmodel
Organisationsmodellen består af en centerstruktur med koncernledelse. 
Organisationen betragtes som en samlet koncern med en række afgrænsede, fagligt 
sammenhængende aktiviteter, som samles i centre. Centrene er fagligt og økonomisk 
bæredygtige enheder med decentralt ansvar for budget, drift og udvikling.  

Det overordnede formål med centerstrukturen er at styrke helhedsperspektivet og 
sammenhængskraften for kommunen og i organisationen. Helhedsperspektivet skal 
sikre opbakning og forståelse for den fælles strategi og vision, sammenhængskraften 
i organisationen skal bidrage til at både chefer, ledere og medarbejdere involveres 
som vigtige samarbejdspartnere i det store fællesskab, og synergieffekterne opnås, når 
medarbejdere og ledere på tværs samarbejder på nye måder og når nye resultater, til 
gavn for borgerne.

Den administrative organisering ligger i sagens natur indenfor rammerne af Faxe 
Kommune som en politisk ledet organisation. Det er politikernes ansvar at være poli-
tikformulerende og politikkontrollerende som centrale aktører i forhold til organisa-
tionen som helhed. Borgmesteren og direktionen er bindeleddet mellem de politiske 
og administrative dele af den kommunale organisation. 

Den interne organisatoriske sammenhæng mellem strategi og vision på den ene side, 
og faglighed og drift på den anden side, er udtrykt i nedenstående figur, hvor lagene/
tallene illustrerer de forskellige ledelseslag i organisationen. ”Øverst” i figuren har 
direktionen fokus på politisk rådgivning og strategisk helhedsledelse. ”Nederst” i 
figuren varetager de enkelte institutioner den umiddelbare serviceproduktion over 
for borgerne med vægt på faglighed og drift. 

Centerstrukturen med en strategisk arbejdende direktion, faglige centre og få 
tværgående stabe, lægger fundamentet for den konkrete ledelse, der skal udføres af 
direktører, chefer og ledere i hele organisationen. Faxe Kommune er en værdibaseret 
og resultatorienteret organisation, hvor ledelsen udøves i overensstemmelse med de 
værdisæt, der er defineret i ledelsesgrundlaget for kommunen.
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● Vi går i dialog og skaber resultater
● Vi viser tillid og tager ansvar
● Vi har helheden i fokus og kerneopgaven for øje

Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med 
centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat med 
reference til kommunaldirektøren. Centerstrukturen sikrer, at vægten i ledelse og 
koordineringer flyttes mod på den ene side direktionen (strategi) og på den anden 
side centrene (faglig drift og udvikling heraf). Modellen understøtter således 
målsætningen om, at direktionens fokus primært rettes mod det strategiske og 
tværgående styrings- og udviklingsarbejde for kommunen samt den politiske sparring.
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Illustration 1, niveauer
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Politisk rådgivning af udvalg og formænd
Visionsledelse

Lederudviklingssamtaler
Forandringsledelse

Økonomisk ledelse
Budgetansvar

Personaleledelse
Medarbejderudviklingssamtaler

Tværgående koordination og udviklingssamtaler
Effektivisering, optimering og udvikling

Målformulering og opfølgning
Faglighed, dialog og samarbejde



3.0 Central styring – decentral ledelse
Styringsmodellen i Faxe Kommune bygger på et grundlæggende princip om central 
styring, decentral ledelse. Centerstrukturen underbygger og understøtter den 
grundlæggende styringsmodel, som fokuserer på målsætninger, rammer og retning, 
samt at beslutningskompetence er decentraliseret så langt ud i organisationen som 
muligt. 

Ledelsen har jf. Faxe Kommunes ledelsesgrundlag til formål at sikre kurs og 
koordinering, mens ledere og medarbejdere i fællesskab har ansvar for at sikre 
engagementet i det daglige arbejde:
 
Fra Faxe Kommunes ledelsesgrundlag

Vi sætter kursen 
- så medarbejdere, borgere og erhvervsliv ved hvor organisationen er på vej hen. 

Det gør vi ved at:
●	 melde klart ud om mål og prioriteringer og samtidig være åbne for nye   
 ideer og feedback
●	 udnytte vores ressourcer optimalt og proaktivt og udvikle kompetencer til   
 fremtidens opgaveløsning
●	 prioritere at skabe tid og rum til innovation, udvikling af opgaveløsning 
 og til at effektivisere vores processer
●	 uddelegere ansvar for opgaverne og omhyggeligt følge op på både 
 resultater og læring

Vi koordinerer løsninger 
- så vi leverer ydelser med høj faglig kvalitet, og udnytter vores fælles faglige og 
økonomiske resurser optimalt. 

Det gør vi ved at:
●	 formidle sammenhængene mellem organisationens strategier og de lokale   
 mål, så alle forstår helheden
●	 nedbryde siloer og skabe smidige sammenhænge mellem centrene
●	 afstemme forventninger til kvalitet og til indbyrdes roller. Både med 
 hinanden som ledere, og med medarbejdere, borgere og erhvervsliv
●	 inddrage hinandens fagligheder og erfaringer på tværs af alle centre, 
 samtidig med at vi henter ny viden fra verden omkring os
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Vi skaber engagement 
- i de enkelte opgaver og i Faxe Kommune som arbejdsplads. 

Det gør vi ved at:
●	 udvikle medarbejdernes faglighed og skabe de forudsætninger der kan   
 sikre, at alle er stolte af deres opgaveløsning og af os som kommune
●	 håndtere konflikter direkte og tydeligt – også når det er upopulært
●	 dele de gode historier og anerkende hinanden for et godt stykke arbejde
●	 igangsætte og opfordre til tværgående initiativer, hvor vi udvikler 
 kommunens kerneopgaver og effektiviserer vores processer

Ansvar for den fælles forståelse
Kommunikationen mellem ledelseslagene er afgørende for at opretholde en fælles 
forståelse af hele organisationens retning og målsætninger. 
Alle ledere i Faxe Kommune har derfor et ansvar for at orientere sig i de politiske 
og administrative beslutninger, der træffes, og for at videreformidle disse til medar-
bejdere. Dette skal understøttes af struktureret information fra direktionen til alle 
ledelseslag, blandt andet gennem den mødestruktur, der beskrives nedenfor. Er der 
tvivlsspørgsmål er det den enkelte leders ansvar at søge yderligere oplysninger hos 
sin nærmeste leder.  
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4.0 Ledelsesniveauer
I det følgende gennemgås rollerne for ledelseslagene for henholdsvis direktion, cen-
terchefer, og ledere på niveau 4 og 5.

4.1 Direktion (niveau 1-2)
Direktionens primære opgave er at varetage den samlede ledelse af 
organisationen. Det indebærer at sikre helheder og sammenhænge på tværs af 
centrene, at sikre bæredygtighed i den samlede kommunale økonomi, at videre-
formidle de politiske visioner og mål samt at udstikke de strategiske pejlemærker 
for den fortsatte udvikling af kommunen.

Hver direktør refererer til kommunaldirektøren, men direktørerne varetager samtidig 
et tværgående ansvar og tværgående opgaver, og er forpligtede til at varetage den 
strategiske ledelse og koordination af de kommunale opgaver og indsatser i fællesskab. 
Direktionen er således forpligtet til at sikre en høj grad af indbyrdes videndeling og 
tæt kommunikation. 

Direktørerne er den primære indgang til administrationen for politikerne, samt de 
primære sparringspartnere og kontaktpersoner for udvalgsformændene. Direktørerne 
er til stede ved møder i de udvalg, de betjener, og vil bidrage med oplysninger og 
politisk sparring vedrørende strategiske og overordnede spørgsmål, samt 
procesmæssige forhold. Direktionen varetager tværgående koordinering af de 
politiske dagsordner – i dialog med borgmesteren og udvalgsformændene – og 
foretager vurdering af behovet for politiske sager med strategisk og tværgående 
indhold.

Direktørerne har hver især et antal centre tilknyttet, og varetager den umiddelbare 
personaleledelse af centercheferne for de pågældende centre. Referencedirektøren 
til det enkelte center kan skifte over tid.

Direktørerne skal i forhold til centrene bidrage med viden, input og konstruktive 
forstyrrelser, samt sikre at medarbejdernes og ledernes fagligheder og 
spidskompetencer sætter dagsordenen og bliver toneangivende i blandt andet 
innovation og effektivisering. Direktørerne skal endvidere sikre tværgående 
sammenhæng gennem involvering og engagement i den samlede ledelsesorganisation.

Direktionen foretager desuden den tværgående prioritering af ressourcetildeling til 
strategiske udviklingsindsatser og projekter på tværs af centrene i centerstrukturen.
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4.2 Centerchefer (niveau 3)
Hvert center ledes af en centerchef, som har det faglige, økonomiske og 
personalemæssige ansvar på sit område, og dermed ansvar for at centrets ydelser 
lever op til de fastlagte politiske mål indenfor de givne økonomiske rammer. Det er 
samtidig centerchefens ansvar at sikre den stadige udvikling af centerets op-
gaveløsning, så centeret fremstår som en robust enhed i forhold til denne. 

Centerchefen har som nævnt ansvaret for at udarbejde dagsordenspunkter til det/
de politiske udvalg, det betjener. Centercheferne er til stede på de fagudvalgsmøder, 
hvor de har punkter til behandling, hvor de vil kunne redegøre detaljeret for sagernes 
indhold. 

Alle centerchefer har reference til hver en direktør. Centerchefen har personale-
ansvar for centrets niveau 4-ledere og medarbejdere, der ikke har reference til en 
anden leder i centeret. Centerchefen skal sikre at ledelsen udøves i overensstem-
melse med ledelsesgrundlaget for Faxe Kommune. 
Centerchefen har samtidig medansvar for ledelse, styring og udvikling af den samlede 
organisation, og dermed også for at centerets opgaveløsning varetages helheds-
orienteret og koordineret i forhold til de strategiske indsatser og mål for den 
samlede organisation. 
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4.3 Ledere (niveau 4)
Hvert center kan have et antal skole-, institutions-, område- eller afdelings- 
ledere. Ledernes primære ansvar er at sikre den daglige drift, fagligheden og 
personaleledelse, samt fokusere på daglig ressourceprioritering på afdelingsniveau. 
Det er ledernes ansvar at sikre, at den daglige personaleledelse udøves i overens-
stemmelse med ledelsesgrundlaget for Faxe Kommune. Ledernes rolle er ligeledes 
at oversætte de samlede planer og strategier for den samlede kommune til en 
afdelingsspecifik kontekst.

I kraft af institutioner og afdelingers meget varierende størrelse og opbygning kan 
der være store forskelle mellem ledernes opgaver og ansvar på tværs af den samlede 
organisation. De specifikke forhold i et givent center kan medføre behov for en 
særskilt lokal organisering og ansvarsdeling. Det betyder, at det for nogle ledere vil 
være nødvendigt at delegere en del af ledelsesansvaret til en niveau 5-leder. Dennes 
rolle og kompetencer beskrives i afsnittet nedenfor.

På den ene side skal niveau 4-ledere henholde sig til fastlagte budgetter, servicemål 
og rapporteringskrav mv. (central styring - decentral ledelse). På den anden side har 
lederne det direkte ansvar for serviceproduktion, budgettet og personaleledelse 
(decentral ledelse), og det sker på et værdibaseret frem for et regelbaseret grundlag.

4.4 Øvrige ledere (niveau 5)
Dette ledelsesniveau rummer mange forskellige typer ledere. Der kan være tale om 
koordinatorer, teamledere mv. der har delegeret personaleledelse. Denne funktion er 
ikke nødvendigvis en fuldtidsstilling, men kan kombineres med øvrige driftsopgaver.

Den enkeltes konkrete opgaver fastlægges i samarbejde med niveau 4-lederen, som 
har det samlede personaleansvar for området/afdelingen, økonomi mv. 
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5.0 Centrene
De syv centre i Faxe Kommune har hvert sit faglige fokus. Nogle af centrene har som 
primære opgave at levere kommunale serviceydelser til borgerne, mens andre af 
centrene helt eller delvist har til opgave at understøtte den kommunale organisation. 

Centercheferne har ansvaret for udvalgsbetjeningen, dagsordener og referater til de 
politiske udvalg, råd og nævn, som centeret betjener. Dog er direktøren på området 
den primære kontaktperson og rådgiver for udvalgsformanden. 
Hvert center varetager egne sekretariatsfunktioner, og centre med større drifts-
områder har decentrale økonomimedarbejdere. Centrene kan desuden afhængigt 
af opgaveporteføljens størrelse og kompleksitet have behov for at opdele centret i 
afdelinger med tilhørende afdelingsleder. Hertil kommer de centre, der naturligt har 
afdelingsledere og ledere placeret på institutioner, skoler mv. 

5.1 Centerbeskrivelser
Herunder skematiseres centrene og deres opgaveporteføljer i alfabetisk 
rækkefølge:

Center for Børn & Undervisning (CBU)

Opgaver: 
●	 Drift og kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet
●	 Kvalitetssikring herunder faglig og pædagogisk udvikling af folkeskolerne
●	 Udvikling af fritidsområdet (SFO) og kvalitet og fleksibilitet i de unges 
 fritidstilbud (Ungdomsskolen) 
●	 Særlige undervisningstilbud i helhedsundervisningsregi forankret i 
 ungdomsskolen
●	 Befordring af hele skoleområdet samt det specialiserede område
●	 Understøttelse af socialpædagogiske – og specialpædagogiske faglige   
 tilbud for børn og unge med særlige behov
●	 Koordination og udvikling af Campus Haslev til fremme for flere unge i   
 uddannelse
●	 Tandpleje 
●	 Sundhedspleje
●	 PPR
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Center for Ejendomme (CFE)

Opgaver:
●	 Drift og vedligehold af kommunale ejendomme/bygninger
●	 Samlet areal- og porteføljestyring i forhold til bygningsmassen
●	 Bygherrerådgivning
●	 Vejdrift
●	 Pleje af grønne områder
●	 Køb/salg af ejendomme
● Administration af almene boliger

Center for Familie, Social & Beskæftigelse (CFSB)

Opgaver:
● Jobcenter
●	 Økonomiske ydelser
●	 Visitation i forhold til Børn, Unge og Voksne
●	 Botilbud til handicappede, socialt udsatte og psykisk syge
●	 Væresteder
●	 Familiebehandling
●	 Specialiseret ungeindsats
●	 Rusmiddelbehandling
●	 Beskyttet beskæftigelse
●	 Mentorstøtte til ledige
●	 Mentorstøtte til socialt udsatte, psykisk syge og handicappede
●	 Aktivering af ledige
●	 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
●	 Ungdommens Uddannelsesvejledning
●	 Integration
●	 Opsøgende arbejde
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Center for HR, Økonomi & IT (CHØI)

Opgaver: 
●	 IT- og Digitaliseringspolitikker
●	 Indkøb og drift af software
●	 Drift og udvikling af IT-systemer
●	 Retningslinjer for indkøb af IT-systemer og IT-udstyr
●	 Mobiltelefoner og hardware
●	 GIS-funktion
● Skole IT
●	 IT-fagsystemer
●	 Sammentænkning af IT-løsninger og Borgerservice
●	 IT indenfor Omsorg og Sundhed & Pleje
●	 Indkøb og drift af kommunens printere og kopimaskiner
●	 Økonomistyring
●	 Budgetproces
●	 Opfølgninger
●	 Regnskab
●	 Support til hele organisationen på økonomiske spørgsmål og 
 økonomisk styring
●	 Lønadministration og personaleadministration
●	 Support til hele organisationen vedr. alle væsentlige personalemæssige   
 spørgsmål
●	 Udvikling af HR, muligheder, retningslinjer, udvikling, statistisk opsamling   
 og formidling
●	 Sikring af og tiltag på arbejdsmiljøområdet
●	 Indkøb
●	 Forsikring og Risikokoordinering
●	 E-rekruttering
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Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (CKFB)

Opgaver:
●	 Kulturelle aktiviteter, herunder kulturpuljer, biografer, teater, børnekultur o.l.
●	 Biblioteker
●	 Musikskole
●	 Kulturarv, herunder museer, lokalhistorisk arkiv, fortidsminder 
●	 Folkeoplysning/fritid/idræt, herunder tilskudspuljer, lokaletildeling, faciliteter   
 til folkeoplysende foreninger
●	 Frivillighed, herunder støtte ift. servicelovens § 18 og § 79
●	 Borgerservice
●	 Alkoholbevillinger

Center for Plan & Miljø (CPM)

Opgaver:
●	 Alle myndighedsopgaver inden for teknik- og miljøområdet og denne   
 lovgivning 
●	 Behandling af sager efter lovgivningen efter natur- og miljøbeskyttelses-  
 loven, vandforsyningsloven, lov om forurenet jord, vandløbsloven, lov om   
 kvalitetsstyring på natur & Miljøområdet m.fl.
●	 Myndighedsmæssig behandling af byggesager, rådgivning og vejledning   
 ifm.. lovligt eller ulovligt byggeri, lovliggørelsessager 
●	 Sagsbehandling efter lov om offentlige veje, privatvejsloven mv. på   
 trafikområdet, herunder vejsyn, trafikhandlingsplan og forebyggende 
 indsatser
●	 Affaldsplan, klima, bidrag til planstrategi og Kommuneplan mv. 
●	 Kollektiv Trafik, BBR, udstykninger, vejnavne, hegnssyn, byggebolig- 
 registrering 
●	 Analyser i forhold til befolkningsprognoser, statistikker o.l. 
●	 Helhedsorienteret planlægning og udvikling af kommunens fysiske struktur  
 og overordnede strategier gennem planstrategi, kommuneplan og    
 lokalplaner
●	 Landzonesager
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5.2 Sekretariat
Udover de syv centre oprettes et sekretariat med reference til kommunaldirektøren. 
Den daglige ledelse af sekretariatet varetages af en sekretariatsleder.

Direktionssekretariatet (DS)

Opgaver:
●	 Kommunikation og pressehåndtering
●	 Administration og koordination af erhvervs- og turismeområderne
●	 Sekretariatsbetjening af direktion og borgmester
●	 Udvikling, understøttelse og optimering af organisering, arbejdsgange,   
 videndeling, netværk mv.  
●	 International koordinering
●	 Ansvar for kommunens overordnede strategier
●	 Juridisk bistand og opgavevaretagelse samt juridisk rådgivning, under-  
 visning samt koordination af tværgående opgaver med en juridisk vinkel i  
 hele organisationen
●	 Sekretariatsbetjening for Byråd, Økonomiudvalg 
●	 Håndtering af post
 

Center for Sundhed & Pleje (CSP)

Opgaver:
●	 Pleje og omsorg af ældre
●	 Praktisk hjælp og bistand til ældre
●	 Ældrecentre
●	 Madproduktion til ældre
●	 Sygepleje
●	 Hjælpemidler
●	 Sundhedsfremme
●	 Forebyggelse
● Genoptræning
●	 Sundhedsberedskab
●	 Faxe Sundhedscenter
●	 Myndighedsopgaver



6.0 Mødestruktur
I det følgende gennemgås de løbende mødeaktiviteter, der er planlagt for organisa-
tionen. 

6.1 Direktionen
Direktionen behandler på ugentlige møder strategiske og tværgående spørgsmål for 
organisationen som helhed, kompetenceudvikling af overordnet karakter, samt større 
organisatoriske eller udviklingsmæssige tiltag inden for de enkelte centre. 
Budgetlægning og budgetoverholdelse, kommunens overordnede interne og eksterne 
udvikling, samt omsætning af de politiske mål til operationelle indsatser, vil have en 
central plads på Direktionens dagorden.

6.2 Borgmester/direktionsmøder
Borgmesteren og direktionen afholder særskilte koordinationsmøder ugentligt, hvor 
politiske sager koordineres, ligesom større strategiske udviklingstiltag og projekter 
drøftes. Før udsendelse af dagsordner til fagudvalgene foregår en koordinering i dette 
forum.

6.3 Chefforum
Chefforum består af direktørerne og centercheferne, som på månedlige møder 
drøfter overordnede ledelsesspørgsmål med henblik på at udøve ledelse på tværs 
med fokus på sammenhænge og fælles retning. Chefforum er rådgivende over for 
direktionen, og skal på den ene side bidrage til direktionens grundlag for at agere 
strategisk på tværs af organisationen, og på den anden side sikre fag- og 
stabscentrenes indflydelse på de overordnede beslutninger. 

Fokusområderne for Chefforum er blandt andet: 

●	 Opgaver af strategisk/taktisk betydning for administrativ ledelse, udvikling,   
 effektivisering, mv. Opgaver der kan karakteriseres som driftsledelse er   
 ikke i fokus for Chefforum.
●	 Tværgående udviklingsprojekter og opgaver, som involverer flere centre. 
●	 Tværgående planlægning, ledelsesinformation, økonomistyring, løn- og 
 personaleforhold mv. mellem fagcentre og stabscentre.
●	 Tværgående politikområder, som spænder over flere centre. 
●	 Koordinering indadtil, så den samlede kommunale organisation fremstår   
 som en helhed i forhold til omverdenen. 

I forlængelse af chefforums månedlige møder afsættes tid til chefernes 
interne, tværgående koordinering og kollegiale sparring.
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6.4 Centerledelsesmøder 
Centerledelse udøves på regelmæssige møder mellem de respektive centerchefer og 
disses afdelings- og institutionsledere. Her er fokus på drift og udvikling af centerets 
ydelser. Centercheferne er ansvarlige for udarbejdelse af budgetforslag, budget-
opfølgning, regnskabsbemærkninger mv. for centerets område.

Desuden er en væsentlig del af disse møder den centerspecifikke oversættelse af 
kommunens fælles retning og målsætninger.

6.5 Lederforummøder
Lederforummøder afholdes en til to gange årligt for kommunens direktører, chefer 
og ledere. Formålet med lederforum er at styrke sammenhængskraften på tværs 
af ledelsesniveauet i organisationen, blandt andet ved at sikre viden og udvikling på 
tværs. De tværgående temaer er emner, der udfordrer og stimulerer ledelse, 
eksempelvis attraktive arbejdspladser, sygefravær, ledelsesudvikling, budgetproces mv.

Deltagerkredsen kan differentieres alt efter mødernes emne. Det betyder, at der kan 
forekomme møder, der udelukkende er for niveau 1-4, mens der også vil være møder 
for hele ledergruppen.
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7.0 MED-struktur
MEDorganisationen er betegnelsen for det formaliserede samarbejde, der er mellem 
medarbejdere og ledelse. Dette samarbejde udøves ved, at der på hver arbejdsplads 
enten nedsættes et MEDudvalg eller et personalemøde med MEDstatus. Disse fora 
bliver også omtalt som lokaludvalg. 
Lokaludvalgene refererer til hver deres centerudvalg. Der er et centerudvalg for 
hvert center – i mindre centre kan der være centerpersonalemøder med MED-
status. 

Samarbejde mellem medarbejdere og ledelse om medindflydelse sker løbende i det 
daglige arbejde, og på regelmæssige MED-møder. MED-strukturen er tilpasset den 
administrative organisation, således at der for hver leder med økonomisk og 
personalemæssigt ansvar følger et MED-udvalg: 

1. Hovedudvalg
2. Centerudvalg
3. Lokaludvalg/ Personalemøder med MED-status

7.1 Hovedudvalget
Hovedudvalget er MEDorganisationens øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse 
og medbestemmelse samt varetagelse af arbejdsmiljø- og sundhedsområdet i henhold 
til Arbejdsmiljølovgivningen. 

Hovedudvalget er sammensat på følgende måde:
● Direktionen fra ledelsessiden
● 8 fra medarbejdersiden 
● 2 arbejdsmiljørepræsentanter

Kommunaldirektøren er formand for Hovedudvalget. Næstformanden vælges af og 
blandt medarbejdersidens medlemmer.

Hovedudvalgets opgaver er beskrevet nærmere i Faxe Kommunes MED-aftale.
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7.2 Centerudvalg
Centerudvalg (eller Centerpersonalemøde) følger kommunens administrative 
organisering, således at udvalgsstrukturen svarer til kommunens organisationsstruktur. 

På afdelinger/institutioner med mindre end 31 ansatte, kan medindflydelsen og med-
bestemmelsen udøves gennem et Centerpersonalemøde med MEDstatus. 
Centerpersonalemøder med MEDstatus, erstatter således Centerudvalg.

Centerudvalgenes opgaver er beskrevet nærmere i Faxe Kommunes MED-aftale.

7.3 Lokaludvalg/personalemøde med MED-status
På alle arbejdspladser med en defineret ledelse nedsættes et lokaludvalg.
På afdelinger/institutioner med mindre end 31 ansatte, kan medindflydelsen 
og medbestemmelsen udøves gennem et personalemøde med MED-status. 
Personalemøder med MED-status erstatter således et lokaludvalg.

På arbejdspladser med 31 eller flere ansatte skal samarbejdet formaliseres ved 
nedsættelse af et Lokaludvalg.
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8.0 Politisk servicering
De enkelte centre varetager hver især den politiske sekretariatsbetjening af 
de stående udvalg. Som beskrevet ovenfor varetager Direktionssekretariatet 
serviceringen af byrådet og økonomiudvalget.

Nedenfor er de enkelte centres faglige tilknytning til de politiske udvalg 
skematiseret: Udvalgssekretærfunktionen er angivet med et (U)

Dertil kommer servicering af råd og nævn, der serviceres af de respektive centre.

Center Politisk udvalg
Center for Børn & Undervisning Børn & Læringsudvalget (U)

Center for Ejendomme Teknik & Miljøudvalget

Center for Familie, Social & 
Beskæftigelse

Beskæftigelses & Integrationsudvalget 
(U)
Socialudvalget (U)

Center for HR, Økonomi & IT Økonomiudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice

Plan & Kulturudvalget (U)

Center for Plan & Miljø Teknik & Miljøudvalget (U)
Plan & Kulturudvalget

Center for Sundhed & Pleje

Direktionssekretariatet

Senior & Sundhedsudvalget (U)

Økonomiudvalget (U)
Byrådet (U)



21

Center for Plan & Miljø

Center for Sundhed & Pleje

Center for Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice

Center for HR, Økonomi & IT 

Center for Familie, Social & 
Beskæftigelse

Center for Ejendomme

Center for Børn & Undervisning
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