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Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune 
Udviklingen og byrådets vision ”Fortællingen om Aarhus” kræver noget nyt af os.

Med afsæt i ”Fortællingen om Aarhus” har Fælles MED Udvalget i 
Aarhus Kommune beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder 
og medarbejderroller i Aarhus Kommune - samt hvilke værdier, der 
skal til, når vi i samarbejde med borgerne, virksomhederne og andre 
samarbejdspartnere skal løse den fælles kerneopgave.

Beskrivelserne af leder- og medarbejderroller og den fælles kerne-
opgave er et fælles grundlag for ledere og medarbejdere. De kan 
bruges som en hjælp til at afklare forventninger til, hvordan vi i fæl-
lesskab som ledere og medarbejdere kan lykkes – i et samspil, hvor 
vi har hver vores rolle, men er en del af en større sammenhæng.

Fælles MED Udvalget håber, at I som ledere og medarbejdere i  
Aarhus Kommune vil tage godt imod beskrivelserne, bruge dem og 
gøre dem til jeres!

I skal gøre beskrivelserne til jeres, så de giver mening og værdi i je-
res hverdag og praksis. For eksempel i mødet med kolleger, ledere 
og borgere, i medarbejder- og lederudvikling eller som led i MUS, 
LUS og trivselsmålinger. Fælles MED Udvalgets medlemmer fortæl-
ler gerne om leder- og medarbejderrollerne i Aarhus Kommune og 
hører meget gerne om jeres arbejde med dem. 
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Fælles kommunikation om kerneopgaven i Aarhus Kommune

Sammen med borgerne, virksomhederne og andre samarbejdspart-
nere skaber vi en god by for alle. Det gør vi ved hele tiden at gen-
tænke, udvikle og effektivisere vores tilbud og ydelser.

Vi vil, som medarbejdere og ledere i Aarhus Kommune, arbejde for 
at organisationen er gennemsyret af social kapital, troværdighed, 
respekt og engagement.

Det skal vi gøre gennem en kultur med social kapital, refleksion, til-
lid, ansvar, ærlighed og ordentlighed, hvor vi rummer forskellighed. 
Det skal kunne mærkes, at vi er dedikeret i vores del af kerneopga-
ven og i vores medarbejder- og lederroller.

Vi har hver vores rolle, men er en del af en større sammenhæng. 
Sammen skaber vi en god by for alle.



Fælles MED Udvalget
Aarhus Kommune

Hvad er kerneopgaven? - så vi når vores Aarhus mål

·  En by i vækst – der skaber flere aktiviteter og job

·  Et tættere Aarhus – en grøn og bæredygtig by med et varieret 
boligudbud, stærk sammenhængskraft og høj livskvalitet.  
En by med mobilitet og forbundenhed

·  En by i bevægelse – vi skaber rammer for et rigt fritids- og 
kulturliv, der giver mulighed for øget livskvalitet og livslang 
læring, og som giver byen puls 

·  En by, hvor vi understøtter, at børn og unge bliver robuste, 
livsduelige og kreative medborgere med et højt fagligt niveau

·  Sammen om Et bedre liv – og frihed til at klare sig i fællesskaber

Kerneopgaven
Sammen skabe en god by for alle
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Magistratsafdelingen for Børn og Unge

·  Gør en dedikeret indsats for at realisere, at de unge gennemfører
en ungdomsuddannelse – og dermed for at endnu flere bliver 
selvforsørgende i fremtiden

·  udvikler glade og sunde børn og unge med selvværd
·  udvikler personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge,

som har et højt fagligt niveau og er rustede til at møde fremtidens 
udfordringer

·  udvikler børn og unge, der oplever medborgerskab
 – og bruger det

·  udvikler børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i
 fællesskaber

Afdelingernes individuelle kommunikation om kerneopgaven

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Borgeren, der får hjælp eller støtte fra MSB, får mulighed for:
·  at tage ansvar for eget liv – og oplever at der sker en forandring i

eget liv. Støtten tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer
- og i ressourcer i familien, omkring hjemmet og på arbejdsplad-
sen. Missionen er den aktive borger, som er ekspert i eget liv

·  Borgeren er partner – ikke klient eller kunde. MSB anerkender
borgerens rettigheder, men fokuserer på muligheder for selv at 
tage vare på eget liv. MSB skaber sammen med borgeren
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Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

MSO’s 5 ledetråde og visionen om Kærlig Kommune danner ram-
men om hele indsatsen. MSO arbejder målrettet med at holde bor-
gerne væk og at give al magt til borgerne, ved:

·  insisterende at sikre, at borgerne klarer sig selv uden os
·  bidrage til og understøtte, at alle er en del af sociale fællesskaber
·  fastholde at selvbestemmelse (sammen med pårørende og 

netværk) er det sundeste på kloden

Afdelingernes individuelle kommunikation om kerneopgaven

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

Visionen er at skabe rammevilkår i verdensklasse og realisere Aar-
hus´ markante vækstpotentiale. Det skal MTM gøre gennem kom-
petente og løsningsorienterede samarbejde med hinanden, virk-
somheder, vidensinstitutioner, netværk og enkeltpersoner. Visionen 
foldes ud i fire strategiske pejlemærker, der skal bidrage til, at Aar-
hus bliver et bedre sted at leve:

·  Et Aarhus med høj mobilitet og forbundethed
·  Et Aarhus, der har et varieret boligudbud og en høj samme  
     hængskraft
·  Et grønt og bæredygtigt Aarhus
·  Et tættere Aarhus med høj livskvalitet
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Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
MKB giver mulighed for øget livskvalitet ved at fremme oplevelser,
tilgængelighed, aktiviteter, kreativitet og livslang læring. Sammen
med borgerne gør MKB Aarhus levende!

·  Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelsesby
·  Vi overrasker og udfordrer borgerne med unikke oplevelser
·  Vi er nyskabende og tør gå i front
·  Vi giver Aarhus PULS gennem:

Fremtidens mødesteder på tværs af kultur
Globalt udsyn og lokal indsigt
Levende brug af ny viden og teknologi
Vækstlag og talentudvikling

Afdelingernes individuelle kommunikation om kerneopgaven

Borgmesterens Afdeling

Politisk lederskab:
BA er ledet af borgmester, magistrat og byråd. Vi understøtter den
politiske ledelse og sikrer implementeringen af de trufne beslutninger.

Ambition (Fortællingen om Aarhus):
Vi har i fællesskab ambitioner for byregionens vækst, mangfoldig-
hed og sammenhængskraft.

Tilgang:
Værdiskabelse, Samskabelse, Helhed og Effekt.


