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Vi skaber værdi sammen med borgeren
Værdien for borgeren skal være udgangspunktet for al ledelse i
Egedal Kommune. Borgeren er ansvarlig for egen tilværelse, og vi
skal som ledere bidrage til, at kommunens opgaveløsning hjælper
den enkelte bedst muligt med at tage dette ansvar. Det er en
central del af den daglige ledelse at hjælpe borgerperspektivet på
vej, så kommunens høje faglighed og kvalitet afspejler sig i borgerens oplevelse.
Vi opfatter både den enkelte borger og det omgivende samfund
som samarbejdspartnere og inddrager borgere, foreninger og
virksomheder som bidragsydere i opgaveløsningen, når det giver
mening.
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Vi arbejder med Egedals tre værdier ved at tage en fælles stilling
til, hvordan værdierne kan ses og fastholdes i vores daglige adfærd – både som ledere og medarbejdere. Ledere på alle niveauer
går foran som det gode eksempel og viser værdierne i handlinger.
Vi overvejer derfor altid, om en given handling harmonerer med
de fælles værdier.
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Spørg ind til medarbejderens bud på den konkrete effekt af en
given indsats. Brug borgernes ressourcer, når det er muligt ved
at invitere til dialog, inspirationsmøder og lignende involverende
aktiviteter. Brug og del cases fra hverdagen, når der gennemføres
personalemøder, så den enkeltes læring bliver til gavn for alle.
Opsøg en lederkollega, og del viden om, hvordan I indarbejder
borgerfokus i jeres ledelse. Løs konkrete opgaver med hjælp fra
andre fagområder.

Vi sikrer, at værdierne Ansvarlighed, Helhed og Fællesskabelse
kan ses og mærkes i hverdagens ledelse
I Egedal Kommune skal de tre fælles værdier være en synlig del
af den daglige ledelse. Lederne skal medvirke til, at værdierne er
kendt af alle i organisationen, og de skal løbende invitere til dialog om værdierne både med egen leder og med medarbejderne.

2 Værdier

Som ledere navigerer vi således blandt mange og nogle gange
modstridende interesser og har et særligt ansvar for at hjælpe
med at håndtere dette i det daglige.

Vi er nysgerrige på, hvordan andre enheder bruger værdierne og
videregiver selv inspiration til lederkolleger, når det er relevant.
Tag værdierne med i dine overvejelser, når du som leder er ved
at træffe en vigtig beslutning. Brug jævnligt lidt tid på at drøfte værdierne med medarbejderne – sæt det i kalenderen, så du
husker det. Inviter andre faggrupper ind til uformel dialog og relationsskabelse. Lad medarbejdere bidrage til tværgående opgaver
og projekter. Brug de tre værdier i sproget over for både
medarbejdere, kolleger og borgere.

Vi sætter klare og ambitiøse mål og motiverer
gennem nærværende ledelse
Alle ansatte i Egedal Kommune skal føle sig motiverede, mærke
arbejdsglæde og bidrage til de fælles mål. Det skal samtidig
være tydeligt for enhver, hvad der forventes af dem, når de går
på arbejde. Lederens opgaver er at ’gå forrest’, motivere, udtrykke tydelige forventninger og fastsætte klare mål.

Som ledere er vi med til at skabe en kultur i Egedal Kommune,
hvor vi udviser det ledelsesmæssige mod til løbende at evaluere på, om vi når vores mål og udvikler os som organisation. Vi
bruger evalueringer aktivt og iværksætter målrettede indsatser
for at følge op sammen med medarbejderne.

Som ledere har vi ansvaret for løbende at sætte det rigtige hold,
vælge de rette indsatser, og prioritere ressourcerne, så vi når
målene. Vi har ansvaret for at kommunikere forståeligt, forventningsafstemme med medarbejdere og samarbejdsparter og sikre,
at mål, budskab eller informationer bliver modtaget, som det er
tiltænkt.

Sæt målene for din enheds indsats på dagsordenen på personalemøder med jævne mellemrum, eventuelt som tavlemøder. Sluk
telefon og PC, når du har vigtige samtaler med medarbejdere
og andre ledere. Inviter til løbende feedback ved at spørge dine
medarbejdere, hvordan de oplever din ledelsesadfærd, og om de
er med på, hvad der er de vigtigste mål for enheden.
Vær nærværende og til stede når du udøver ledelse, og reserver
tid i kalenderen, der skaber luft til tilstedeværende ledelse.

Vi prioriterer at udvikle os som ledere
- sammen og hver for sig
Egedal Kommune er en arbejdsplads, der ser ledelse som en
selvstændig disciplin og prioriterer udviklingen af denne til gavn
for både medarbejdere, borgere og lederne selv.

en livslang læringsproces. Vi afsætter tid og ressourcer til at
reflektere over vores styrker og udviklingsområder og prøver nye
kompetencer af i praksis

Som ledere forventes vi at udvikle egen lederidentitet og bidrage
til at udvikle ledelse i vores nærmeste ledelsesteams og på
tværs af kommunen gennem stærke relationer til hinanden.
Udviklingen af ledelseskraften er noget, vi sammen skaber rum
til som en del af den dialog, der udspiller sig med kolleger samt
over– og underordnet leder. Det er afgørende, at vi orienterer
os på tværs af kommunen og husker at invitere lederkollegers
perspektiv ind i vores eget ledelsesrum.

Hav faste punkter på mødedagsordenen, der sikrer struktureret
tid til dialog om ledelse. Tag dig tid til at dele refleksioner med
dine lederkolleger, når du har deltaget i en udviklingsaktivitet
eller læst en god artikel om ledelse. Book en frokost med en
lederkollega, hvor I deler erfaringer fra hverdagen. Deltag i de
udviklingstiltag, der tilbydes på tværs af kommunen. Tag fat i de
nyansatte lederkolleger, og spørg dem, hvad de undrer sig over
i Egedal Kommune. Afprøv nye arbejdsmetoder og mødeformer
og evaluér dem i fællesskab. Bed din leder om tid til udvikling,
og sig til, når tiden bliver for knap.

Vi søger viden og inspiration om ledelse både internt i kommunen og uden for egen organisation og ser ledelsesgerningen som

