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Vision Vi er blandt byens bedste arbejdspladser 
og gør Aarhus til en god by for alle

Mission Vi skaber attraktive og bæredygtige rammer 
for livet i Aarhus

TEKNIK OG MILJØ I AARHUS KOMMUNE
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Grundlaget for Teknik og Miljøs arbejde er ”Aarhus-fortællingen” og de fem Aarhus-mål 
formuleret af Aarhus Byråd. Aarhus-fortællingen tager sit udgangspunkt i byens rol-
le som det kulturelle og erhvervsmæssige kraftcenter i Vestdanmark, der kombinerer 
vækst med en grøn og bæredygtig by. 

I Teknik og Miljø arbejder vi for at skabe attraktive og bæredygtige rammer for livet i 
Aarhus. I disse år er Aarhus i vækst. En vækst som giver mange muligheder for at ud-
vikle byen og udfordrer os til at tænke innovativt og bæredygtigt. For at give retning på 
Teknik og Miljøs indsats er der formuleret fem politiske pejlemærker:

Vi er til for borgere og virksomheder
Gode lokalsamfund som ramme om det gode liv
Fremkommelighed for alle
Grøn omstilling og cirkulær økonomi
En smartere og mere effektiv by

For at kunne skabe attraktive og bæredygtige rammer for byen og levere på de fem 
politiske pejlemærker er det en forudsætning, at Teknik og Miljø fungerer godt indadtil 
som organisation og arbejdsplads. Derfor har direktionen udpeget tre organisatoriske 
indsatsområder, som i de næste tre år danner grundlaget for udviklingen af Teknik og 
Miljø som organisation. 
 
I Teknik og Miljø ønsker vi at blive en af byens bedste arbejdspladser, og vi vil arbejde 
målrettet efter det. Fra januar 2019 vil størstedelen af Teknik og Miljø være samlet i 
vores nye kontorhus Blixens i Gellerup. Det giver en unik mulighed for at etablere en 
ny fælles kultur i Teknik og Miljø med et styrket tværgående samarbejde til gavn for 
løsning af kerneopgaven – at skabe en god by for alle. Blixens er skabt til at være et 
gennemsigtigt og åbent hus med gode muligheder for at arbejde på tværs. Det skal vi 
udnytte til fulde, så værdierne også bliver kendetegnende for vores organisation. 

Etableringen af en fælles kultur med øget samarbejde vil tage sit udgangspunkt i triv-
sel, motivation og arbejdsglæde for organisations medarbejdere med et samtidigt fokus 
på effektive og gode arbejdsgange. Det stiller store krav til vores ledere og vores le-
delsessystem, og vi vil derfor i den kommende periode også have et fokus at udvikle os 
ledelsesmæssigt.
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Et Teknik og Miljø i fællesskab
Teknik og Miljø skal i endnu højere grad fremstå som én enhed, der blandt andet . er 
kendetegnet af fælles mål, en vi-følelse og et stærkt samarbejde på tværs. Det skal vi 
understøtte i vores eksterne såvel som vores interne kommunikation.

Den attraktive arbejdsplads
Det er vores vision, at Teknik og Miljø bliver blandt byens bedste arbejdspladser med 
motivation, trivsel og arbejdsglæde. Vi skal kunne tiltrække, udvikle og fastholde gode 
medarbejdere og medarbejdersammensætningen skal i højere grad afspejle det om-
kringliggende samfund.

Den effektive organisation
Teknik og Miljø skal have et vedvarende fokus på effektiv opgavevaretagelse, så vi sikrer 
en hensigtsmæssig og ansvarlig ressourceanvendelse og samtidig styrker kvaliteten af 
vores ydelser. Der skal være særlig fokus på forenkling af arbejdsgange og muligheder-
ne for digitalisering.

Herunder kan du læse en uddybet beskrivelse af, hvad vi mener med de tre indsatsom-
råder, samt hvilke udvalgte initiativer vi i direktionen forpligter os til at fokusere på i de 
kommende tre år. 

Udover de fælles initiativer fra direktionen vil alle forvaltningsområder, afdelinger og 
teams drøfte, hvad indsatsområderne betyder for dem samt igangsætte egne initiativer, 
som understøtter indsatsområderne.

Vi vil fremover anvende de organisatoriske indsatsområder som omdrejningspunkt for 
årlige virksomhedsplaner for at sikre fremdrift og målopfyldelse og inviterer både lede-
re og medarbejdere, herunder MED-systemet, til dialog omkring ambitionsniveauer og 
indsatser.

God læselyst

Henrik Seiding
Direktør
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ET TEKNIK OG MILJØ I FÆLLESSKAB

VORES INDSATSOMRÅDE

Teknik og Miljø har gennem de seneste år arbejdet for at blive en mere samlet 
organisation. Senest udmøntet i en organisationsændring med færre afdelinger 
og en styrkelse af stabsenhederne. Et stort skridt mod et fælles Teknik og Miljø 
bliver den fysiske samling af størstedelen af Teknik og Miljøs medarbejdere i det 
nye kontorhus Blixens i Gellerup i starten af 2019.

Vi skal fortsætte udviklingen mod et samlet Teknik og Miljø med en stærk fæl-
les kultur, kendetegnet af fælles vision og målsætninger, fælles identitet, samt 
et naturligt godt og inddragende samarbejde på tværs af hele organisationen til 
gavn for kerneopgaven. 

Et vigtigt grundlag for at udvikle en fælles kultur er opdateringen af Teknik og 
Miljøs mission, vision og værdier, rådmandens fem pejlemærker samt nytænk-
ning af vores styringsgrundlag. En fælles kultur vil kræve, at fokus skal flyttes 
fra en tidligere forståelse af Teknik og Miljø som et “samarbejde mellem en-
keltdele” til fælles orientering og løsninger som udgangspunkt. Vi skal gå fra at 
samarbejde til at arbejde sammen. 
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MÅLSÆTNINGER FREM MOD 2021

Vores indsats om Teknik og Miljø i fællesskab ønsker direktionen at forfølge via følgende 
målsætning:  
  

Den sociale kapital inden for temaerne ’Samarbejdsrelationen med andre grupper og 
afdelinger’ og ’Samarbejdsrelationen til organisationen som helhed’ viser fremgang 
med 10 procentpoint i 2021 i forhold til 2018-målingen.

DIREKTIONENS INITIATIVER 2019-2021

Nedenfor beskrives direktionens væsentligste initiativer for 2019-2021. Derudover vil vi i 
fællesskab, i de enkelte forvaltninger og i afdelingerne naturligvis også fastlægge andre 
indsatser, som støtter op om et samlet Teknik og Miljø.

Fælles kultur i Teknik og Miljø
Efter rammerne for et fælles Teknik og Miljø er lagt fast, står vi foran indsatsen for en 
konkret udfyldelse af dem. Det indebærer implementering af mission og vision og sty-
ringsdialoger, og arbejdet med konkrete adfærdsændringer, som for eksempel indsatsen 
’Blixens stil er go’ stil’ og en insisteren på fælles løsninger, hvor der ikke er gode grunde 
til det modsatte.

Udvikling af vores projektkultur – vi taler samme sprog
En forudsætning for et godt tværgående samarbejde i Teknik og Miljø er, at vi højner 
kvaliteten i vores projektstyring og projektledelse. Det gør vi ved at arbejde med en fæl-
les tilgang og fælles sprog om projekter gennem kompetenceudvikling, information, god 
ledelse og gode værktøjer. Vi vil styrke indsatsen yderligere ved at arbejde fokuseret med 
ledelsens opbakning til indsatsen og ledelsens forudsætning for at indgå i porteføljeledel-
se og styregruppearbejdet. En fortsat udvikling af værktøjssiden vil have fokus på forenk-
ling og optimering, herunder at understøtte projektarbejdet med relevante it-platforme.

Styrket kommunikationsindsats
Som en del af udviklingen mod et fælles Teknik og Miljø er kommunikationsmedarbejder-
ne samlet i ét team, der skal hjælpe med at gøre Teknik og Miljøs kommunikation mere 
ensartet og strategisk. I den nye kommunikationsafdeling udpeges en redaktør for den 
interne kommunikation for at sikre en tydeligere retning for den interne kommunikation 
og en markant forøget synlighed og involvering omkring fælles beslutninger og tiltag. 



9



10



11

VORES INDSATSOMRÅDE

Teknik og Miljøs vision rummer en tydelig ambition om at udvikle Teknik og Mil-
jø til en af byens bedste arbejdspladser. Vores ønske er et Teknik og Miljø præ-
get af motivation, trivsel og arbejdsglæde, som kan tiltrække og fastholde gode 
medarbejdere. Der skal derfor sikres et øget strategisk fokus og udførende 
indsats for rekruttering og fastholdelse, øget trivsel og nedgang i sygefraværet. 

Samtidig ønsker vi en øget formidling af Teknik og Miljø som en attraktiv ar-
bejdsplads til vores omgivelser, og i rekrutteringsindsatsen er det desuden et 
mål at sikre en medarbejdersammensætning, som i højere grad afspejler det 
omkringliggende samfund.

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS
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MÅLSÆTNINGER FREM MOD 2021

Vores indsats for Teknik og Miljø som en attraktiv arbejdsplads ønsker direktionen at 
forfølge via følgende målsætninger: 

Den samlede sociale kapital viser fremgang med fem procentpoint i 2021 i forhold til 
2018-målingen

Nedbringelse af sygefraværet i Teknik og Miljø til 85 procent af referencetallet for en til-
svarende afdeling

Øget mangfoldighed i Teknik og Miljø i forhold til niveauet i 2018 

DIREKTIONENS INITIATIVER 2019-2021
Nedenfor beskrives direktionens væsentligste initiativer 2019-2021. Derudover vil vi i fælles-
skab, i de enkelte forvaltninger og i afdelingerne naturligvis også fastlægge andre indsatser, 
som støtter op om at gøre Teknik og Miljø til en mere attraktiv arbejdsplads. 

Bedre trivsel ved øget opfølgning
Med gennemførsel af trivselsmålingen i efteråret 2018 er der, udover den sædvanlige op-
følgning i teams, indført et skærpet fokus på opfølgning og læring de steder, hvor trivslen er 
udfordret. Det skærpede fokus indebærer både assistance fra HR-konsulenter samt videns-
deling og læring om erfaringer og mulige tiltag. Derudover er der indført øget opfølgning 
på handleplaner med status og evaluering af indsatser i løbet af 2019. Denne tilgang vil vi 
fastholde også i de kommende år. 

Fælles leder- og medarbejderudvikling
Initiativet indebærer en strategisk nytænkning af et fælles koncept for medarbejder- og 
lederudvikling. Dette vil indebære en nytænkning af MUS-koncept og begyndende brug af 
job- og kompetenceprofiler. På ledelsessiden udvikles et nyt ledelsesgrundlag, ligesom der 
skabes klarhed om krav og forventninger på forskellige ledelseslag på tværs at Teknik og 
Miljø.

Mere mangfoldighed i Teknik og Miljø
I 2019 igangsættes et initiativ for at Teknik og Miljø kan øge sit bidrag til byrådets ønske om, 
at andelen med anden etisk minoritetsbaggrund end vestlig skal svare til andelen i det om-
kringliggende samfund. 

Det betyder blandt andet, at der skal være særlig opmærksomhed på denne ansøgergrup-
pe i formidlingen af Teknik og Miljø som en attraktiv arbejdsplads, ligesom der skal stilles 
konkrete krav om fokus på minoritetsgrupper i vores rekrutteringsindsatser. For at sikre 
målopfyldelse og fremdrift afrapporteres løbende på indsatsen.
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VORES INDSATSOMRÅDE

Som offentlig virksomhed har vi et særligt ansvar at udnytte vores ressourcer 
på en ansvarlig måde. Samtidig er det et vilkår, at vi hele tiden skal forbedre 
og effektivisere opgavevaretagelsen, så vi fortsat kan levere i samme eller 
bedre kvalitet uden at øge arbejdspresset eller slække på ydelserne. Teknik 
og Miljø vil som en forudsætning for ansvarlig ressourceanvendelse arbejde 
med styrket økonomistyring og -opfølgning.

I Teknik og Miljø vil i effektiviseringsindsatsen have særligt fokus på at for-
enkle arbejdsgange og udnytte mulighederne ved digitalisering. Vi vil sikre 
bedre udnyttelse af it-systemer både i løsningen af den konkrete opgave, i 
snitfladerne i opgaveløsningen og i dialogen med borgerne. Vi vil gøre tingene 
smartere, hvor det giver mening i forhold til at frigive ressourcer, øge ar-
bejdsglæden og øge kvaliteten for borgere og erhvervsliv. 

DEN EFFEKTIVE ORGANISATION
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MÅLSÆTNINGER FREM MOD 2021

Teknik og Miljøs arbejde med en effektiv organisation skal bidrage til at indfri følgende 
målsætning:

En økonomi i balance – Teknik og Miljø uden gæld i 2021

DIREKTIONENS INITIATIVER 2019-2021

Nedenfor beskrives direktionens væsentligste initiativer 2019-2021. Derudover vil vi i 
fællesskab, i de enkelte forvaltninger og i afdelingerne naturligvis også fastlægge andre 
indsatser, som støtter op om at gøre Teknik og Miljø til en mere effektiv organisation. 

Investeringer i en mere effektiv organisation 
For at være på forkant med de effektiviseringskrav, der møder os, samt skabe råderum 
til nye initiativer og indsatser, vil direktionen igennem årlige effektiviseringskataloger 
tage ansvar for at klarlægge, analysere, prioritere og følge tiltag, som vil danne grund-
lag for frigørelse af økonomisk råderum.

Bedre anlægsstyring
Der skal sikres en bedre og ensartet model for styring af økonomien i store anlægs-
projekter i Teknik og Miljø. Modellen skal gælde på tværs af afdelinger, uanset om der 
anlægges veje, ledninger eller bygninger med videre. Den fælles model skal bakkes op 
af en it-løsning målrettet hertil.
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ORGANISATIONSSTRUKTUR

Nedenfor præsenteres Teknik og Miljøs overordnede organisationsstruktur, som den 
foreligger pr. 1. april 2019 . Vores fire forvaltningsområder, sekretariatet for klima og 
grøn omstilling samt staben, som er opdelt i fællesadministrationen og ledelsessekre-
tariatet, refererer alle til direktøren.

18

Rådmand
Bünyamin Simsek

Direktør
Henrik Seiding

Stadsarkitekt
Stephen Willacy

Sekretariat for Klima 
og Grøn omstilling

Henrik D. H. Müller

Fællesadministrationen
Michael Johansson

Stab

Ledelsessekretariatet
Lone Dannerby Poulsen

Arealudvikling og Almene Boliger
Bente Lykke Sørensen

Plan.Miljø og Byggeri
Luise P. Rydahl

Mobilitet, Anlæg og Drift
Tyge Wanstrup

AffaldVarme Aarhus
Bjarne M. Jensen



19

FOTO



TEKNIK OG MILJØ I FÆLLESSKAB
Organisatoriske indsatsområder 2019-2021

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 
Februar 2019

Fotos:
Omslag, side 2
Aidin Esmaeli 

Side 6, 14 og 19:
Annette Linnemann

Øvrige fotos:
Teknik og Miljø

Lay out:
Annette Linnemann


