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DEN OVERORDNEDE LEDELSESSTRUKTUR I SILKEBORG KOMMUNE 

I det følgende beskrives ledelsesstrukturen på de overordnede ledelsesniveauer.1 Der gives en 

beskrivelse af kommunens struktur som koncern, hvorefter de forskellige ledelsesniveauer be-

skrives, startende med Direktionen. 

Silkeborg Kommunes struktur tager udgangspunkt i en koncernmodel. Det betyder at kommu-

nen ledes af en tværgående Direktion, der har ansvaret for at skabe helhed og sammenhæng i 

kommunens udmøntning af de politiske målsætninger og udvikle det strategiske grundlag for 

kommunens virke. Til denne opgave bistås Direktionen af afdelings- og stabschefer. Afdelings-

/stabschefer og Direktionen udgør tilsammen koncernledelsen. Afdelings-/stabschefer har her-

efter til opgave at forbinde de politiske beslutninger og deraf følgende strategiske grundlag til 

deres afdeling/stab. 

Koncernledelsesstrukturen har som bærende princip flere fordele. Bl.a. sikrer den sammen-

hæng på tværs i organisationen og dermed en kobling mellem helheden og de forskellige sek-

torer, der udmønter kommunens service over for borgere og erhvervsliv. Samtidig medvirker 

koncernmodellen ligeledes til at, via én samlet fælles strategi, sætte rammen for udviklingen 

af hele organisationen. Tillid og loyalitet er derfor også bærende principper for Silkeborg Kom-

munes struktur og organisation og der er et højt fokus på, at sikre kommunikationen mellem 

niveauerne i organisationen. 

 

Det betyder, at Silkeborg Kommune lægger vægt på en række overordnede ledelsesprincipper. 

For det første: At der altid er et entydigt ledelsesansvar. Med det mener vi at alle ledere har 

ansvar for at medvirke til at skabe sammenhæng mellem politiske beslutninger og den konkre-

te udmøntning af service for borgere og erhvervsliv, ved at sikre resultater og kvalitet i opga-

veløsningen. For det andet: At alle ledere arbejder ud fra den fælles overordnede strategi og 

dermed sikre en fælles identitet og loyalitet i måden hvorpå visioner og mål ledes og udmøn-

tes. For det tredje: At alle ledere skal udvise den nødvendige økonomiske rettidige omhu i op-

gavevaretagelsen og fortsat arbejde med at effektivisere og optimere driften af Silkeborg 

kommunes servicetilbud. Og endelig for det fjerde: At alle ledere medvirker til at skabe helhed 

og sammenhæng for borgere og virksomheder på tværs af organisationen. 

Derudover lægges der vægt på følgende: 

• At alle ledere indgår i ledelsesfællesskabet Silkeborg Kommune 

• At alle ledere medvirker til at skabe attraktive arbejdspladser 

• At ledelses udøves i forhold til ledelsesgrundlag og personalepolitik 

• At Silkeborg kommunes stabe servicerer og understøtter afdelingerne i deres opgave-

løsning 

• At stabene understøtter hele organisationen med projektorganisering i forhold til større 

udviklingsprojekter og koordineringsopgaver 

Organiseringen og ledelsesstrukturen skal dermed sikre, at borgere og virksomheder mødes 

fagligt og kompetent, og at det så vidt muligt er kommunen og ikke borgerne og virksomhe-

derne, som skal sikre, at kontakten er koordineret og har et helhedsorienteret perspektiv. 

 
1 Beskrivelsen af ledelsesstrukturen er udarbejdet på baggrund af beslutning i Økonomi- og Erhvervsud-
valget 21.01.2020 om ”Administrationens overordnede organisering og ledelsesstruktur.” 
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Den overordnede organisering af koncernen samt sammenhængen til det politiske niveau ses 

nedenfor. Direktionen kan ændre fordelingen af afdelinger/stabe mellem kommunaldirek-

tør/koncerndirektør samt hvilke udvalg kommunaldirektør/koncerndirektør skal betjene. Der-

med sikres den bedste mulige opgavevaretagelse. 
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DIREKTIONEN 

Direktionen består af Kommunaldirektøren og 2 koncerndirektører. 

 

Direktionens formål 

Det er direktionens formål, at sikre, at der er helhed og sammenhæng i kommunens udmønt-

ning af de politiske målsætninger, herunder styrke den administrative strategiske koordine-

ring, styring og udvikling. 

 

Direktionens ansvarsområder/opgaver  

• Direktionen skal tegne organisationen Silkeborg Kommune synligt både internt og eks-

ternt  

• Direktionen forestår, på vegne af Borgmester og Økonomi- og Erhvervsudvalg, udar-

bejdelse af udviklingsgrundlag og mål for Silkeborg Kommune  

• Direktionen er kommunens overordnede strategiske lederforum  

• Direktionen skal sikre, at der etableres en fælles holdning om udvalgte udviklingsområ-

der og sikre bevægelse mod samme kendte mål  

• Direktionen skal i sit arbejde sikre, at der er helhedslinje og kontinuitet i kommunens 

virke og har således et aktivt medansvar for kommunens samlede udvikling  

• Direktionen skal i helhedssynet sikre, at der arbejdes tværsektorielt  

 

Direktionens tværgående opgaver 

Direktionen arbejder især med hovedområderne:  

• Ledelse og personalepolitik i Silkeborg Kommune  

• Styringsmodel for Silkeborg Kommune  

• Udarbejdelse af koncernstrategi 

• Tværgående indsatser, projekter og strategier  

• Overordnet styring og udvikling af kvaliteten i servicen til borgerne i Silkeborg Kommu-

ne  

• Planlægning af og indsats for udvikling og vækst i Silkeborg Kommune  

• Påvirkning af de ydre rammebetingelser bl.a. gennem KL, Regionen, Staten  

• Øvrige områder, bl.a. interne forhold, praksis og processer på tværs i Silkeborg Kom-

mune  

 

Direktionens roller  

Direktionen er et ledelsesteam, der udfolder missionen og visionen ved at skabe sammenhæng 

i organisationen. Direktionen varetager følgende roller: 

 

På tværs i organisationen, bl.a. ved: 

• deltagelse i møder i Byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget  

• at fungere som rådgiver for Borgmester, byråd og politiske udvalg  

• at sikre fokus på et tværgående perspektiv og tværgående løsninger mellem de politi-

ske udvalg  

• at implementere byrådets, Økonomi- og Erhvervsudvalget og direktionens beslutninger 

via koncernledelsen og de enkelte afdelings-/stabschefer  
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• at sikre sammenhæng mellem helheds- og sektorperspektiv i de politiske udvalg og i 

den efterfølgende implementering  

• en løbende koordinering med koncernledelsen og de enkelte afdelings-/stabschefer  

• at være medlem af HovedMED  

• at have kontakt til borgere, lokalråd, erhvervs-, og kulturlivet, uddannelsesinstitutioner, 

mv.  

 

Opadtil og nedadtil i organisationen, bl.a. ved: 

• at vedligeholde og udvikle koncernperspektivet i organisationen  

• at udforme tværgående strategier og politikker  

• at indstille tværgående sager til Økonomi og Erhvervsudvalget  

• en løbende koordinering i koncernledelsen og med afdelings-/stabschefer  

• en varetagelse af Silkeborg Kommunes interesser i forhold til de ydre rammer, herun-

der EU, KL, Region Midtjylland og Staten  

• at videreformidle de ydre rammebetingelsers og udviklingstendensers betydning for Sil-

keborg Kommune  

• strategisk sparring for den politiske ledelse  
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KONCERNLEDELSEN 

Koncernledelsen består af kommunaldirektøren, koncerndirektørerne og kommunens afdelings- 

og stabschefer.  

 

Koncernledelsens formål 

Det er koncernledelsens formål at sikre et konstruktivt og udviklende tværgående samarbejde 

mellem afdelinger og stabe. Koncernledelsen understøtter Direktionen i den strategiske ledelse 

af organisationen og arbejder med tværgående initiativer, der øger sammenhængskraften mel-

lem afdelinger og stabe. 

 

Koncernledelsen er Silkeborg Kommunes overordnede koordinerende strategiske ledelses-

forum, der med afsæt i de forskellige fagområder sikrer sammenhæng tværgående og opadtil 

og nedadtil i organisationen.  

 

I et fællesskab præget af dialog og dynamik har koncernledelsens medlemmer med afsæt i 

eget fagområde ansvar for aktivt at medvirke til at udvikle, koordinere, aftale og realisere 

tværgående initiativer. 

 

 

Koncernledelsens opgaver  

• Koncernledelsen bidrager aktivt til at skabe overordnet sammenhæng i organisationen 

og har medansvar for kommunens samlede udvikling  

• Koncernledelsen understøtter direktionens strategiske ledelse af Silkeborg Kommune  

• Koncernledelsen medvirker til at sikre koncernperspektivet gennem en fælles identitet 

og helhedstænkning i kommunens virke og derved minimere sektorisering  

• Koncernledelsen bidrager med afsæt i de forskellige fagområder til udvikling og imple-

mentering af tværgående indsatser  

• Koncernledelsen skal bidrage til effektiv driftsmæssig koordinering bl.a. gennem hen-

sigtsmæssig håndtering af samarbejdsflader mellem afdelinger/stabe.  

 

Koncernledelsens tværgående opgaver  

• At vedligeholde og udvikle koncernperspektivet i organisationen  

• At fungere som platform for tværgående strategiske drøftelser og strategiudvikling  

• At medvirke til at initiere og udforme tværgående initiativer i form af projekter, strate-

gier og politikker  

• At medvirke til at realisere tværgående initiativer gennem koordinering og implemente-

ring  

• At fungere som forum for drøftelse og prioritering af fælles tværgående initiativer  
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KOMMUNALDIREKTØREN 

Kommunaldirektøren har det overordnede ansvar for hele den kommunale organisation. Det 

betyder, at kommunaldirektøren har en informations- og handlepligt i forhold til den overord-

nede styring af økonomien, personalepolitikker, styringsprincipper og planlægning, herunder 

også de overordnede administrative koordinerings- og udviklingsopgaver, der hidrører de 

nævnte områder. 

 

Kommunaldirektøren kan delegere handleretten på de ovennævnte områder, men ikke ansva-

ret herfor. 

  

Kommunaldirektøren leder Direktionens møder og har ansvaret for Direktionens arbejde. Her-

udover vil opgaverne i relation til Direktionens arbejde hovedsageligt være af koordinerende 

art.  

 

Kommunaldirektøren varetager den direkte ledelse af direktionens medlemmer og af cheferne 

for de afdelinger og stabe der er henført til kommunaldirektøren.  

 

Kommunaldirektøren yder rådgivning og sparring til Borgmesteren og varetager de overordne-

de administrative opgaver i forbindelse med betjening af Byrådet og Økonomi- og Erhvervsud-

valget. 

  

Kommunaldirektøren er formand for HovedMED og skal sikre, at kommunen til stadighed har 

et effektivt og velfungerende MED system. 

 

 

KONCERNDIREKTØRERNE 

Koncerndirektørernes ansvarsområde er to-delt:  

• som medlem af direktionen, jf. funktionsbeskrivelsen for denne  

• som øverste ledelsesansvarlig for et antal afdelinger/stabe 

 

Koncerndirektørerne har, med reference til Kommunaldirektøren, informations- og handlepligt 

og dermed ansvaret for at sikre koordineringen af sager mellem afdelinger/stabe, direktion og 

politiske udvalg. Koncerndirektøren skal i samarbejde med afdelings-/stabschefer oversætte de 

politiske beslutninger, så der skabes gode rammer for, at chefer, ledere og medarbejdere kan 

levere en sikker og effektiv drift på et højt fagligt niveau. 

 

Koncerndirektøren medvirker desuden til at rådgive Borgmester, Byråd og politiske udvalg in-

den for de områder, som koncerndirektøren er tilknyttet.  

 

Større projekter, tværgående indsatser og strategier i organisationen forankres hos en af kon-

cerndirektørerne efter fælles beslutning i direktionen.  

 

Koncerndirektøren har som oftest ansvar for at få gennemført tværgående indsatser, som ved-

kommende har fået overdraget efter beslutning i direktionen. Det er vigtigt at fastholde fokus 

på det tværgående samarbejde. Koncerndirektørerne har ligeledes ansvaret for at koordinere 

mellem afdelinger/stabe og sin koncerndirektørkollega. 
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Koncerndirektøren er ansvarlig for at principielle, strategiske og tværorganisatoriske sager 

bliver behandlet og koordineret i Direktionen inden sagen forelægges et politisk udvalg.  

 

Koncerndirektøren har det overordnede ansvar for at følge op på egne afdelinger og stabe om-

kring målsætninger og politikker, herunder økonomi, ledelse, udvikling, organisering m.v. Kon-

cerndirektøren fungerer desuden som sparringspartner for afdelings-/stabschefer. 

 

Koncerndirektøren har ansvaret for udarbejdelse af beslutningsoplæg til direktionen inden for 

egne ansvarsområder.  

 

Overordnede beslutninger vedrørende økonomi, personalepolitik, arbejdsmiljø, styringsprincip-

per og planlægning drøftes med og godkendes af kommunaldirektøren.  

 

Koncerndirektøren håndterer de overordnede opgaver forbundet med betjening af de politiske 

udvalg, som koncerndirektøren er tilknyttet. 
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AFDELINGS- OG STABSCHEFER 

Afdelings-/stabschefen har, med reference til koncerndirektøren, driftsansvaret, (ledelsesmæs-

sigt, økonomisk, organisatorisk, styringsmæssigt, fagligt udviklingsmæssigt, personale- og 

driftsmæssigt) for fagområdet. Afdelings-/stabschefens hovedopgave er at oversætte politiske 

beslutninger og efterfølgende implementere beslutningerne.  

 

Afdelings-/stabschefen skal løbende informere om væsentlige forhold inden for ansvarsområ-

derne til den tilknyttede koncerndirektør for afdelingen/staben.  

 

Afdelings-/stabschefen har ansvaret for at få udarbejdet og gennemført mål og strategier samt 

at udvikle afdelingen/staben under hensyntagen til de overordnede beslutninger. 

 

Afdelings-/stabschefer har ansvaret for at få udarbejdet, forelagt og ekspederet faglige sager 

for de respektive politiske udvalg.  

 

Faglige opgaver  

De faglige opgaver består i:  

• at tage initiativer til en løbende kvalitets- og produktudvikling af afdelingens/stabens 

ydelser  

• at der sker en løbende ajourføring af den faglige viden inden for afdelingen/staben  

• en kvalificeret, effektiv og serviceminded betjening af afdelingens/stabens kunder  

• at tilvejebringe rammer for at medarbejderne kan udnytte deres kompetencer fuldt ud  

• at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt udvikling af samme  

 

Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling  

Opgaven med ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling består i:  

• ledelse af ledere og en løbende udvikling af afdelingens/stabens ledere  

• at fastlægge de overordnede retningslinjer for medarbejderudvikling i afdelingen/staben  

• en planlægning af nødvendig uddannelsesplanlægning for afdelingens/stabens medar-

bejdere  

• at gennemføre relevant organisationsudvikling i afdelingen/staben  

• at implementere personalepolitikker m.m. i afdelingen/staben  

 

Økonomistyring  

Økonomistyringen skal sikre:  

• at der tages initiativer til en løbende service- og ressourcetilpasning  

• at væsentlige økonomiske afvigelser rapporteres til den ansvarlige koncern-

/kommunaldirektør  

 

Strategisk ledelse  

Strategisk ledelse består bl.a. i:  

• at indsamle og vurdere lokale og nationale udviklingstiltag på fagområdet  

• at foretage analyser af de strategiske muligheder ovennævnte tiltag giver med henblik 

på implementering af konkrete organisatoriske ændringer  
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• at kommunikere væsentlige strategiske overvejelser for afdelingens/stabens virke vide-

re til Direktøren/Direktionen og koncernledelsen   

 

Samarbejde  

Afdelings-/stabschefen har:  

• det overordnede ansvar for et godt, konstruktivt og udviklende samarbejde med de øv-

rige afdelinger og stabe i Silkeborg Kommune, samt samarbejdspartnere såvel inden for 

som uden for kommunalt regi  

• et ansvar for at samtænke og samskabe løsninger af tværgående karakter med de øvri-

ge afdelinger/stabe, samt i forhold til Silkeborg Kommunes eksterne partnere  

 

Information og kommunikation  

Opgaven vedrørende information og kommunikation omfatter:  

• en løbende kommunikation om alle væsentlige forhold, der måtte have indflydelse på 

arbejds- og personaleforhold til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere  

• deltagelse fra afdelingen/staben i alle relevante møder såvel internt som eksternt  

• at være Silkeborg Kommunes repræsentant i forhold til eksterne samarbejdspartnere, 

herunder KL, Region Midtjylland og Staten  

• et ansvar for og selvstændig bidragyder til kommunens strategiske kommunikation  

 

Roller i forhold til de politiske udvalg, hvilket bl.a. indebærer:  

• at afdelings-/stabschefen har ansvaret for at frembringe dagsordner til de politiske ud-

valg – og deltager i udvalget/udvalgenes møder. Hvis flere afdelinger bidrager til sam-

me dagsorden, er det de pågældende afdelings-/stabschefers ansvar, at der udpeges 

én, der koordinerer frembringelsen  

• ansvaret for at frembringelsen af dagsordener koordineres med den for fagområdet an-

svarlige direktør.  

• at indstilling af sager til de politiske udvalg sker af afdelings-/stabschefen i de sager, 

hvor afdelings-/stabschefen har ansvaret.  

• at yde faglig sparring og rådgivning til det/de tilknyttede politiske udvalg og udvalgs-

formand/-mænd.  

• en informations- og handlepligt i forhold til at give det/de politiske udvalg relevant in-

formation om fagområdet  

• repræsentation udadtil, hvor det oftest vil være afdelings-/stabschefen, der i faglige 

spørgsmål repræsenterer sammen med udvalgsformanden. Koordineres i øvrigt med 

områdets koncerndirektør 

 

Afdelings-/stabschefernes øvrige roller  

Øvrige roller indbefatter bl.a. at  

• afdelings-/stabschefen som medlem af koncernledelsen har ansvar for at bistå direktio-

nen i den strategiske ledelse af Silkeborg Kommune, herunder bidrage til at sikre kon-

cernperspektivet i kommunens virke  

• et ansvar for at tage initiativer, der sikrer en tværgående sammenhæng mellem afde-

linger og stabe i kommunen  

• afdelings-/stabschefen har ansvaret for afvikling af borgermøder/dialogmøder efter af-

tale med koncerndirektørerne  
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MØDESTRUKTURER 

Direktionens mødestruktur  

Direktionen mødes minimum en gang om ugen. Der afholdes et dagordensforberedende møde 

med Borgmesteren i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder. Der afholdes 

mindst et årligt døgnseminar samt temamøder efter behov. Møderne ledes af Kommunaldirek-

tøren. 

 

Koncernledelsens mødestruktur  

Koncernledelsen mødes en gang om måneden. Nogle af årets møder kan afvikles som tema-

møder. Øvrige møder afholdes efter behov. Dagsorden udarbejdes af en dagsordengruppe. 

Endelig afvikles der et årligt døgnseminar. 

 

Lederforums mødestruktur 

Direktører, chefer og sektionsledere mødes 4 gange om året for at koordinere, sparrer og ud-

vikle på opgaveløsningen for at sikre helhed og sammenhæng overfor borgere og virksomhe-

der.  

 

Lederkonference 

Alle ledere med personaleansvar mødes én gang årligt. 

 

 

 

 


