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Indledning
Nyborg Kommune er et fællesskab med 32.000 borgere, 1.200 virksomheder, 29 byer/landsbyer,
2.500 kommunalt ansatte og 200 foreninger.
Ved at definere Nyborg Kommunes kerneopgave ønsker Byrådet at sætte retning på udvikling af
fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber resultater i fællesskab med borgere, erhvervsliv,
foreninger, frivillige og medarbejderne.
Kerneopgaven er den overordnede opgave, der skaber langsigtede effekter eller forandringer for
borgeren, og er pejlemærket, som alle handlinger i organisationen skal understøtte og kunne føres
tilbage til.
Det er vigtigt, at kommunens borgere og andre oplever os som én kommune, når de henvender sig
hos os. Vi ønsker derfor, at organisationen bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs og bistå hinanden i den fælles opgaveløsning - med borgeren og erhvervslivet i centrum. Det betyder, at vi skal
turde udfordre os selv og vores arbejdsmetoder, fordi vi må løse opgaven på andre måder end dem,
vi er vant til. Det betyder også, at vi må være gode til løbende at prioritere i vores opgaver, så vi bruger vores ressourcer de rigtige steder.

Kenneth Muhs
Borgmester

/
Lars Svenningsen
Kommunaldirektør
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Kerneopgaven i centrum – hvad vil det sige ?
Kerneopgaven skal være omdrejningspunktet for enhver handling i organisationen. Den skal sikre, at
alle arbejder i samme retning. Kerneopgaven skal gøre det nemmere at prioritere i opgaverne og fokusere på det vigtigste.
Kerneopgaven beskriver den værdi, vores ydelser/handlinger/arbejdsopgaver skal skabe hos borgeren m.m. Vi skal have blik for de ydelser vi leverer, men i særdeleshed også for brugernes oplevelser
af dem.
For at få kerneopgaven gjort til et pejlemærke, er det vigtigt at få skabt en arbejdskultur, hvor ledere
og medarbejdere taler om, hvad kerneopgaven betyder for deres opgaveløsning og samarbejde.
Kendetegn når vi arbejder med kerneopgaven og kerneydelserne


Helt grundlæggende, så handler kerneopgaven altid om at skabe en effekt/forandring –
værdi – hos en særlig gruppe borgere.



Kerneopgaven er omdrejningspunktet for en hver handling i organisationen, og skal sikre at
alle ansatte arbejder i samme retning.



Kerneopgaven skal leve i hver enkelt handling/ydelse i organisationen, og er det NORD, som
alle handlinger/ydelser i organisationen skal understøtte og kunne føres tilbage til.



Prioriteringer, nye ideer, projekter og lign. skal vurderes ud fra, om de får organisationen til
at lykkes bedre med kerneopgaven. Hvis ikke det er tilfældet, så skal de ikke prioriteres.



Kerneopgaven løses med bidrag fra flere fagligheder og aktører og skal skabe sammenhæng
og værdi for – og med – borgere og virksomheder. Borgeren og virksomhederne skal være
aktive i at skabe en forandring.



Kerneopgaven bliver først produktiv, når alle ansatte kender og forstår den, så de kan tilrettelægge og prioritere alle handlinger/ydelser ud fra en faglig bevidsthed om, hvordan de
bedst muligt bidrager til at løfte kerneopgaven.



Ydelser er det alle ansatte udfører via deres handlinger. Kerneydelser er de helt centrale ydelser som har høj prioritet hver dag, set i relation til deres betydning for at løfte kerneopgaven.



Ydelserne skal være indrettet efter/ud fra kendskabet til, hvad der skaber en god og værdifuld oplevelse/effekt for de borgere der benytter institutioner m.m. Brugernes oplevelse, af
vores evne til opgaveløsning, skal være i centrum.
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Kerneopgaven i Nyborg Kommune
Byrådet i Nyborg Kommune har valgt at definere KERNEOPGAVEN som en overordnet defineret kerneopgave med 7 velfærdsopgaver og en organisationsopgave:
Det er Nyborg Kommunes kerneopgave at

understøtte borgere og virksomheders muligheder for at
udfolde deres potentiale i et forpligtende samarbejde
Det betyder, at Nyborg Kommune skal:
1. Understøtte borgeres potentiale til at forsørge sig selv og sikre at virksomhederne har den rette
arbejdskraft
2. Understøtte borgernes mulighed for at leve et sundt, aktivt og værdigt liv
3. Understøtte, at alle børn trives, lærer og udvikles som deltagere i fællesskaber
4. Understøtte borgere med særlige behov i at blive så selvhjulpne som muligt
5. Understøtte borgernes mulighed for at engagere sig i fritidsliv, kulturliv og kulturarv
6. Understøtte borgeres adgang til sunde og gode bo- og leverum
7. Understøtte at Nyborg Kommune er et attraktivt sted for borgere og virksomheder at bosætte
sig og besøge
Den organisatoriske opgave bliver at understøtte organisationen i at løse sin kerneopgave
For hver af de 7 velfærdsopgaver har Byrådet fastslået:
-

De næste store landvindinger som kan medvirke til at forbedre løsningen af velfærdsopgaven.

-

De udfordringer som Byrådet anerkender, at medarbejderne står med i løsningen af velfærdsopgaven.

-

Eksempler på, hvilken myndighedsopgave, der også skal løses, og hvilken oplevelse borgeren
gerne skal stå tilbage med samt de dilemmaer, der kan være i forbindelse med myndighedsopgaverne.

Byrådet har således defineret kerneopgaven, hvilken velfærdseffekt, der skal skabes, hvordan myndigheden skal opleves, og hvad organisationen skal bidrage til.
Kerneopgaven og en uddybende beskrivelse af velfærdsområderne fremgår af de efterfølgende sider
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Torvet 1
5800 Nyborg
www.nyborg.dk
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