
Ledelsesgrundlaget i Assens Kommune
Vision og værdier

I Assens Kommune bidrager vi i samspil med den politiske ledelse til at udvikle og 
styrke det lokale demokratis bæredygtighed. 

Kvalitet i den kommunale ledelse er afgørende for Assens Kommunes fortsatte udvik-
ling og fremdrift.
                                ----- o -----
  
Som ledere har vi påtaget os et særligt ansvar. Det betyder, at der er særlige forvent-
ninger til os. 

Ledelsesgrundlaget er det fælles fundament for alle kommunens ledere. Ledelses-
grundlaget beskriver de holdninger og den adfærd, vi som ledere i Assens Kommune 
forventes at agere i overensstemmelse med. 

Vision 2010 og de 5 personalepolitiske værdier respekt, åbenhed, udvikling, arbejds-
glæde og ordentlighed er de bærende elementer i ledelsesgrundlaget.

Ledelsesgrundlaget skal således gøre en forskel i praksis.

Krav og forventninger til os som ledere

1. Vi vil dialog!
 Det betyder at:
    vi kommunikerer åbent og respektfuldt
    vi indgyder tillid og skaber rum for sparring
    vi er synlige og tilgængelige  

2. Vi tager lederskabet på os!
 Det betyder at:
    vi sætter kurs og skaber rammer der gør, at vi når vores mål
    vi er offensive og direkte 
    vi går forrest for at skabe begejstring og engagement

3. Vi tænker i helheder og skaber resultater!
 Det betyder at:
    vi tænker og handler strategisk ud fra kommunens samlede vision og mål
    vi forener kvalitet, effektivitet og sammenhæng
     vi sikrer rum til nytænkning og udvikling og understøtter lysten til fortsat 

læring

4. Vi fremmer trivsel og arbejdsglæde!
 Det betyder at:
    vi sikrer balance mellem medarbejdernes kompetencer og jobkrav
    vi er opmærksomme på de menneskelige relationer på arbejdspladsen
    vi er vedholdende i delegering af ansvar og opgaver

5. Vi er ambassadører for Assens Kommune og for værdierne!
 Det betyder at:
    vi er kulturbærere og rollemodeller for hele organisationen
     vores handlinger og lederstil er forankret i Assens Kommunes værdi- og 

ledelsesgrundlag
    vi holder fast i værdierne - også når de udfordres 
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Udvikling


