Uddrag af Tommy Christiansens Nytårsord
Kære alle
Jeg håber at I og jeres familier har haft en god jul og er kommet
godt ind i det nye år.
Som i mange af de tidligere år kan vi kigge tilbage på et år, hvor
vi på den ene side har brugt megen tid og energi på endnu en
budgetproces med en stor og vanskelig økonomisk udfordring,
men heldigvis også på den anden side har fået gennemført en
lang række gode tiltag og ikke mindst, at vi endnu engang over
en bred kam, har leveret gode løsninger baseret på en solid og
stærk faglighed…..
….Når jeg møder ledere og medarbejdere fra andre kommuner
oplever jeg generelt og i stigende grad, at de omtaler Hjørring
Kommune med respekt og et klart indtryk af, at vi har en arbejdsplads med et godt ry, hvor faglighed og ordentlighed præger
hverdagen. Det glæder mig meget og er med til at sikre at vi fortsat kan udvikle os hver især som medarbejdere og tiltrække
kompetente nye kollegaer når der er behov for det.
Det er et resultat af en stor fælles indsats fra alle på de enkelte
arbejdspladser. Og det er noget af det, der gør mig mest stolt af
alle de ting, som vi har bokset med de sidste 10 år.
Jeg håber at I alle oplever vores arbejdspladser på samme måde
– og at vores grundlæggende værdier tillid, dialog og arbejdsglæde trives som en fast forankret del af dagligdagen.
Budgetaftalen for 2017 og frem indeholdt jo som bekendt endnu
engang reduktioner, men den indeholdt også to andre meget vigtige ting. For det første flere penge til anlæg og investeringer generelt. Og for det andet står vi med et mere robust fire-års budget…….
………..Vi vil fortsat opleve forandringer, økonomisk pres fra statens side og mange bud fra folketinget på hvordan vi skal løse vores opgaver. Regeringsgrundlaget indeholder en del om dette og i
udgangspunktet med det positive sigte, at vores medarbejdere
skal ende med en større frihed i opgaveløsningen. Vi skal som
organisation spille aktivt ind i denne dagsorden – både ved at
præge det nationale arbejde, hvor vi får mulighed for det, og især
ved at fortsætte med at løse vores opgaver med afsæt i en stærk
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faglighed, ordentlighed og en pragmatisk tilgang til tingene.
Og med det ståsted, som vi har opbygget gennem denne kommunes første 10
års levetid, så er jeg ikke et sekund i tvivl om at vi også vil tackle tingene på
en god og fornuftig måde både i 2017 og de næste 10 år. Vi vil fortsat give vores politikere et solidt fundament for at tage stilling til, hvordan vi skal skubbe
kommunen fremad, et konstruktivt med- og modspil om løsningerne, og ikke
mindst en god, sammenhængende og stabil opgaveløsning, som sikrer udførelse af de politiske beslutninger.
Endnu engang godt nytår til jer alle. Og en stor tak for indsatsen i 2016.
Med venlig hilsen
Tommy Christiansen
Kommunaldirektør

