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1. INDLEDNING

2. FAXE KOMMUNES ORGANISATION

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 arbejdsmil-
jø 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 virk-
somhed 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 medarbejderkon-
tekst, så medarbejderne også føler en samhørighed med kommunen som 
helhed og påtager sig rollen ambassadør for vores fælles kommune.

Dette dokument beskriver organisationens struktur, vores mødestruktur 
og centrenes opgaveportefølje. Derudover en kort beskrivelse af direk-
tionens tre spor som organisationen arbejder efter, samt fem strategiske 
temaer det nye byråd blev præsenteret for i foråret 2022.

Organisationen består af en centerstruktur med koncernledelse.
Centerstrukturen, som indeholder en strategisk arbejdende direktion, 
otte faglige centre og en stab med reference til kommunaldirektøren, 
lægger fundamentet for den konkrete ledelse, der skal udføres af direktø-
rer, chefer og ledere i hele organisationen.
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Centrene er fagligt og økonomisk bæredygtige enheder med decentralt 
ansvar for budget, drift og udvikling.
Det overordnede formål med centerstrukturen er at styrke helhedsper-
spektivet 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 samar-
bejdspartnere 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 politikformulerende og politikkontrollerende som cen-
trale aktører i forhold til organisationen som helhed. Borgmesteren og 
direktionen er bindeleddet mellem de politiske og administrative dele af 
den kommunale organisation.
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3. 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 mål-
sætninger, rammer og retning, samt at beslutningskompetence er decen-
traliseret så langt ud i organisationen som muligt.

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 viderefor-
midle disse til medarbejdere.
Dette skal understøttes af struktureret og tværgående information mel-
lem ledelseslagene 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. 

4. LEDELSE
I det følgende gennemgås rollerne for ledelseslagene for henholdsvis 
direktion, centerchefer og ledere.

4.1 Direktion
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 videreformidle 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 kommu-
nikation.

Direktørerne er den primære indgang til administrationen for politikerne, 
og de er primære sparringspartnere og kontaktpersoner for udvalgsfor-
mændene. Direktørerne er til stede ved møder i de udvalg, de betjener, 
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og vil bidrage med oplysninger og politisk sparring vedrørende strategi-
ske 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 cen-
tre. Referencedirektøren for det enkelte center kan skifte over tid.

Direktørerne skal i forhold til centrene bidrage med viden, input og kon-
struktive forstyrrelser samt sikre, at medarbejdernes og ledernes faglig-
heder 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 tvær-
gående prioritering af ressourcetildeling til strategiske udviklingsindsatser 
og projekter på tværs af centrene.

4.2 Centerchefer
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 økonomi-
ske rammer. Det er samtidig centerchefens ansvar at sikre den stadige 
udvikling af centrets opgaveløsning, så centret fremstår som en robust 
enhed i forhold til denne.

Centerchefen har som nævnt ansvaret for at udarbejde dagsordenspunk-
ter til det/de politiske udvalg, centret betjener. Centercheferne holder 
møder i eget fagudvalg sammen med direktør og udvalgssekretær.

Alle centerchefer har reference til en direktør. Centerchefen har perso-
naleansvar for centrets ledere og de medarbejdere, der ikke har referen-
ce til en anden leder i centeret. 
Centerchefen har samtidig medansvar for ledelse, styring og udvikling af 
den samlede organisation og dermed også for, at centrets opgaveløsning 
varetages helhedsorienteret og koordineret i forhold til de strategiske 
indsatser og mål for den samlede organisation.
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4.3 Ledere og chefer
Hvert center kan have et antal skole-, institutions-, område- eller afde-
lingsledere og -chefer.
Ledernes og chefernes primære ansvar er at sikre den daglige drift, fag-
ligheden og personaleledelse samt fokusere på daglig ressourcepriorite-
ring på afdelingsniveau. Deres rolle er ligeledes at oversætte de samlede 
planer og strategier for hele kommunen til en afdelingsspecifik kontekst.

I kraft af institutioners og afdelingers meget varierende størrelse og op-
bygning kan der være store forskelle mellem ledernes opgaver og ansvar 
på tværs af den samlede organisation. På den ene side skal de holde sig 
til fastlagte budgetter, servicemål og rapporteringskrav, og på den anden 
side har de det direkte ansvar for serviceproduktion, budgettet og perso-
naleledelse. 
De specifikke forhold i et givent center kan derfor medføre behov for 
en særskilt lokal organisering og ansvarsfordeling. Det betyder, at det for 
nogle ledere vil være nødvendigt at delegere en del af ledelsesansvaret til 
en underordnet leder. Dennes rolle og kompetencer beskrives i afsnittet 
nedenfor om øvrige ledere.

4.4 Øvrige ledere
Dette ledelsesniveau rummer mange forskellige typer ledere. Der kan 
være tale om koordinatorer, teamledere mv., der har delegeret perso-
naleledelse. Denne funktion er ikke nødvendigvis en fuldtidsstilling, men 
kan kombineres med øvrige driftsopgaver. Den enkeltes konkrete opga-
ver fastlægges i samarbejde med nærmeste leder, som har det samlede 
personaleansvar for området/afdelingen, økonomi mv.

5. CENTRENE
De otte centre i Faxe Kommune har hver sit faglige fokus. Nogle af 
centrene har som primær opgave at levere kommunale serviceydelser til 
borgerne, mens andre helt eller delvist har til opgave at understøtte den 
kommunale organisation.
Centercheferne har ansvaret for udvalgsbetjeningen, dagsordner og 
referater til de politiske udvalg, råd og nævn, som centret betjener. Dog 
er direktøren på området den primære kontaktperson og rådgiver for 
udvalgsformanden.
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Hvert center varetager egne sekretariatsfunktioner og kan desuden, 
afhængigt af opgaveporteføljens størrelse og kompleksitet, have behov 
for at opdele centret i afdelinger med tilhørende afdelingsleder eller chef. 
Hertil kommer de centre, der naturligt har afdelingsledere og ledere 
placeret på institutioner, skoler mv.

5.1 Centerbeskrivelser
Herunder findes en oversigt over de enkelte centre og deres opgavepor-
teføljer.

    Center for Beskæftigelse (CfB) - opgaver:
• Kontaktforløb for ledige og syge
• Jobformidling og rekruttering
• Udbetaling af forsørgelsesydelser
• Udbetaling af arbejdsgiverydelser (sygedagpengerefusion, løntilskud, 

flexløntilskud mm.)
• Virksomhedsservice
• Handicapkompenserende ordninger for personer i job
• Mentorstøtte til ledige
• Visitering til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)
• Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
• Integration og midlertidig boligplacering af flygtninge
• Rehabiliteringsteam
• Indstilling til pension

    Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (CKFB) - 
    opgaver:

• Kulturelle aktiviteter, herunder kulturpuljer, biografer, teatre, kultur-
region og andre kultursamarbejder

• Biblioteker og borgerservice
• Musikskole
• Haslev Svømmehal
• Faxe Kommunes Arkiver
• Kulturarv, herunder museer, lokalhistorie og fortidsminder
• Folkeoplysning/fritid/idræt, herunder tilskudspuljer, foreningsudvik-

ling mm. 
• Faciliteter – lokaletildeling, drift og aftaler med selvejende haller
• Frivillighed, herunder støtte ift. servicelovens § 18 og § 79
• Alkoholbevillinger
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    Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) - opgaver:
• Ledelse og styring af dagtilbud, skoler, specialiseret børne- og ungeområ-

de, PPR, tandpleje og sundhedspleje
• Drift og kvalitetsudvikling, herunder faglig og pædagogisk udvikling på 

dagtilbudsområdet
• Drift og kvalitetssikring, herunder faglig og pædagogisk udvikling af folke-

skolerne og UngFaxe
• Udvikling af fritidsområdet (SFO) og fleksibilitet i de unges fritidstilbud
• Særlige undervisningstilbud i heltidsundervisningsregi forankret i Ung-

Faxe (Ungdomsskolen), herunder 10. klasse
• Befordring på skoleområdet samt det specialiserede område
• Forebyggelse og inklusion (Fælles om Forebyggelse og Børn i Fællesska-

ber), herunder understøttelse af social- og specialpædagogiske faglige 
tilbud til børn og unge med særlige behov samt forebyggende indsats for 
alle børn

• Tandpleje
• Sundhedspleje
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
• Visitation i forhold til børn og unge 
• Familiebehandling, herunder anbringelser, forebyggende tiltag m.v.
• Specialiseret ungeindsats
• Social, skole og politi (SSP)

    Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP) - opgaver:
• Pleje og omsorg af ældre
• Praktisk hjælp og bistand til ældre
• Plejehjem
• Madproduktion til ældre
• Sygepleje
• Hjælpemidler
• Sundhedsfremme
• Forebyggelse
• Genoptræning og rehabilitering
• Sundhedsberedskab
• Faxe Sundhedscenter
• Myndighedsopgaver i forhold til voksne og ældre
• Botilbud til handicappede, socialt udsatte og psykisk syge
• Væresteder og krydsfeltet (§82)
• Rusmiddelbehandling
• Aktivitets- og samværstilbud (§103 og 104)
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• Mentorstøtte til socialt udsatte, handicappede og psykisk syge
• Drift af Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)

    Center for Plan & Miljø (CPM) - opgaver:
• Alle myndighedsopgaver inden for teknik- og miljøområdet og 

tilhørende lovgivning
• Behandling af sager efter natur- og miljøbeskyttelsesloven, vandfor-

syningsloven, lov om forurenet jord, vandløbsloven, lov om kvali-
tetsstyring på natur- og miljøområdet, lov om miljøvurdering, m.fl.

• Myndighedsmæssig behandling af byggesager, rådgivning og vejled-
ning ifm. 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, byggeboligre-

gistrering
• Analyser i forhold til befolkningsprognoser, statistikker o.l.
• Helhedsorienteret planlægning og udvikling af kommunens fysiske 

struktur og overordnede strategier gennem planstrategi, kommune-
plan og lokalplaner

• Landzonesager
• Byfornyelse
• Erhvervs- og turismeudvikling

    Center for Ejendomme (CfE) - opgaver:
• Drift og vedligehold af kommunale ejendomme/bygninger
• Vejdrift af kommuneveje og -stier
• Pleje af naturarealer og grønne områder
• Drift af offentlige vandløb
• Lovpligtig skadedyrsbekæmpelse (rotter)
• Bygherrerådgivning
• Samlet areal- og porteføljestyring i forhold til bygningsmassen
• Hovedansvarlig for kommunens bygge- og anlægsaktiviteter
• Administration af kommunens almene boliger til ældre/pleje og 

social
• Køb/salg/leje/udlejning af ejendomme
• Økonomisk tovholder for kommunens udgifter til MSBR
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    Center for Økonomi (CfØ) - opgaver:
• Regnskabssupport til hele organisationen i økonomiske spørgsmål 

og økonomisk styring (KMD Opus)
• Systemhåndtering omkring økonomisystem og kontoplan
• Bogføring – rådgivning og undervisning
• Betalinger
• Finans

• Regnskab og kontakt til revision
• Bank 
• Revision
• Indkøb, herunder Rakat
• Forsikring og risikokoordinering
• Økonomistyring

• På fagområder og på tværs af samlet organisation
• Analyser der udvikler og understøtter fagcentre i kerneopgaven

• Budgetproces
• Proces - herunder involvering af organisationen
• Udarbejdelse
• Indtægtsgrundlag mm.

• Forventet regnskab - administrativ og politisk sagsfremstilling

    Center for Teknologi (CfT) - opgaver:
• IT- og digitaliseringspolitikker 
• Servicedesk som dagligt redskab for support af organisation (Nilex)
• 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 om-

sorg og sundhed og pleje 
• Indkøb og drift af kommunens printere og kopimaskiner 
• Styrket digitalisering 

Stab for Organisation & HR (SOH):
Stab for Organisation og HR hører ikke under noget center, men refere-
rer til kommunaldirektøren. Den daglige ledelse varetages af en stabschef.

Staben består af to afdelinger: Direktionssekretariatet og HR & Løn.
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    Direktionssekretariatets opgaver:
• Kommunikation og pressehåndtering
• Administration og koordination af erhvervs- og turismeområderne
• Sekretariatsbetjening af direktion og borgmester
• Udvikling, understøttelse og optimering af organisering, arbejdsgan-

ge, vidensdeling, netværk mv.
• Administration af almene boliger
• Ansvar for kommunens overordnede strategier
• Juridisk bistand og opgavevaretagelse samt juridisk rådgivning, 

undervisning samt koordination af tværgående opgaver med en juri-
disk vinkel i hele organisationen

• Sekretariatsbetjening af byråd, økonomiudvalg, og teknik- og miljø-
udvalg

• Håndtering af elektronisk og fysisk post
    
    HR & Løns opgaver:

• Lønadministration og personaleadministration
• Support til hele organisationen vedr. alle væsentlige personalemæs-

sige spørgsmål
• Udvikling af HR - muligheder, retningslinjer,  statistisk opsamling og 

formidling
• Sikring af og tiltag på arbejdsmiljøområdet
• Administration af kommunens elektroniske rekrutteringssystem
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5.2 Politisk servicering
De enkelte centre varetager hver især den politiske sekretariatsbetjening 
af de stående udvalg. Stab for Organisation & HR varetager serviceringen 
af teknik- og miljøudvalget, byrådet og økonomiudvalget.
Nedenfor er de enkelte centres faglige tilknytning til de politiske udvalg 
vist. Udvalgssekretærfunktionen er angivet med et (U).

Center Politisk udvalg

Center for Beskæftigelse Beskæftigelses & Integrationsudvalget (U)

Center for Børn, Unge og Familie Børn & Læringsudvalget (U)

Center for Ejendomme Teknik & Miljøudvalget

Center for Økonomi Økonomiudvalget

Center for Teknologi Økonomiudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Plan & Kulturudvalget (U)

Center for Plan & Miljø Plan & Kulturudvalget
Teknik & Miljøudvalget

Center for Social, Sundhed & Pleje Senior & Sundhedsudvalget (U)
Socialudvalget (U)

Stab for Organisation & HR Byrådet (U)
Økonomiudvalget (U)
Teknik & Miljøudvalget (U)

Råd og nævn serviceres af de respektive centre.

6. MØDESTRUKTUR
I det følgende gennemgås de faste løbende mødeaktiviteter for organisa-
tionen.

6.1 Direktionen
Direktionen behandler på ugentlige møder strategiske og tværgåen-
de 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 dagsorden.
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6.2 Borgmester/direktionsmøder
Borgmester og direktion holder to gange om måneden koordinerende 
møder for at sikre overensstemmelse mellem den politiske retning og 
dagsordensproduktionen. Borgmester og direktion holder endvidere to 
gange om måneden koordinerende møder om kommunens almene drift 
og udvikling.

6.3 Chefforum
Chefforum består af direktørerne og centercheferne, som på møder hver 
anden uge drøfter overordnede ledelsesspørgsmål med henblik på at 
udøve ledelse på tværs med fokus på sammenhænge og fælles retning. På 
den måde samarbejder direktion og chefforum tæt om at agere strate-
gisk på tværs af organisationen, og om at sikre fag- og stabscentrenes 
indflydelse på de overordnede beslutninger.

Fokusområderne for chefforum er blandt andet:
• Opgaver af strategisk/taktisk/driftsmæssig betydning for administra-

tiv ledelse, udvikling, effektivisering, mv. 
• 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 møder afsættes tid til chefernes interne tvær-
gående koordinering og kollegiale sparring.

6.4 Centerledelsesmøder
Centerledelse udøves på regelmæssige møder mellem de respektive cen-
terchefer og disses afdelings- og institutionsledere. Her er fokus på drift 
og udvikling af centrets ydelser. 

Centercheferne er ansvarlige for udarbejdelse af budgetforslag, budget-
opfølgning, regnskabsbemærkninger mv. for centrets område.
Desuden er en væsentlig del af disse møder den centerspecifikke over-
sættelse af kommunens fælles retning og målsætninger.
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6.5 Lederforummøder
Lederforummøder holdes en til to gange årligt for kommunens direk-
tører, chefer og ledere. Formålet med lederforum er at styrke sammen-
hængskraften på tværs af ledelsesniveauerne 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.

7. MED-STRUKTUR
MED-organisationen er betegnelsen for det formaliserede samarbejde, 
der er mellem medarbejdere og ledelse. 

Dette samarbejde udøves ved, at der på hver arbejdsplads enten nedsæt-
tes et MED-udvalg eller holdes personalemøder med MED-status. 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, så der 
for hver leder med økonomisk og personalemæssigt ansvar følger et 
MED-udvalg. MED-strukturen er organiseret i

• Hovedudvalg
• Centerudvalg
• Lokaludvalg/personalemøder med MED-status

7.1 Hovedudvalget
Hovedudvalget er MED-organisationens øverste udvalg for udøvelse af 
medindflydelse og medbestemmelse samt varetagelse af arbejdsmiljø- og 
sundhedsområdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.
Hovedudvalget er sammensat på følgende måde:

• Et medlem fra chefforum samt en leder fra den øvrige organisation
• Otte fra medarbejdersiden
• To arbejdsmiljørepræsentanter

Kommunaldirektøren er formand for hovedudvalget. Næstformanden 
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vælges af og blandt medarbejdersidens medlemmer. Hovedudvalgets 
opgaver er beskrevet nærmere i Faxe Kommunes MED-aftale.

7.2 Centerudvalg
Centerudvalg (eller centerpersonalemøde) følger kommunens admini-
strative organisering, så udvalgsstrukturen svarer til kommunens organi-
sationsstruktur. I afdelinger/institutioner med mindre end 31 ansatte kan 
medindflydelsen og medbestemmelsen udøves gennem et centerperso-
nalemøde med MED-status. Centerpersonalemøder med MED-status, 
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.
I afdelinger/institutioner med mindre end 31 ansatte kan medindflydelsen
og medbestemmelsen udøves gennem et personalemøde med MED-sta-
tus. Personalemøder med MED-status erstatter således et lokaludvalg.
På arbejdspladser med 31 eller flere ansatte skal samarbejdet formalise-
res ved nedsættelse af et lokaludvalg.
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