
2017

Medarbejder og leder i 
nærværs organisationen



Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og 
ledelsesgrundlag i hånden – og dermed en beskrivelse 
af forventningerne til dig som medarbejder, kollega 
eller leder i Vallensbæk.

Vi er alle medarbejdere, nogle af os har ledelsesansvar. 
Derfor har vi samlet beskrivelsen af, hvad godt med-
arbejderskab og godt lederskab er hos os. Sammen 
med blandt andet MED-aftalen, personalepolitikken og 
Kommuneplanstrategien beskriver de, hvordan vi driver 
Vallensbæk Kommune og vores nærværsorganisation.

Som medarbejder gør du en forskel, men vores store 
styrke ligger i vores nærvær og fællesskab. Sammen er 
vi alle en del af Vallensbæk.
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I Vallensbæk er vi ude på noget - vi arbejder her, fordi 
kerneopgaven betyder noget for os, og vi er stolte 
af vores arbejde og stolte af vores kommune.  Vi vil 
noget med vores arbejde – vi vil bidrage til borgernes 
gode liv. Derfor har vi fokus på at være en kompetent 
arbejdsplads med kompetente medarbejdere.

Vi er en kommune, der kan meget i fællesskab. Kom-
munes størrelse er en styrke, fordi der er kort fra nord 
til syd – og fordi der er kort fra idé til handling. Vi for-
pligter os på vores værdier: nærvær, tillid og dialog. 
Vi er tæt på hinanden, og vores relationer er vigtige 
for, at vi kan lykkes med kerneopgaven. 

I Vallensbæk Kommune tager vi ejerskab for den fæl-
les opgave og de beslutninger, vores politikere har 

truffet, og arbejder for at gøre dem til virkelighed – 
og vi går gerne et ekstra skridt. Der er gang i den 
her i kommunen, så vi har brug for, at vi alle bidrager 
med hver vores ressourcer – så vi både har drivkraft 
og stabilitet.

Vi arbejder på mange forskellige arbejdspladser med 
forskellige borgere i fokus, men vi står inde for det, 
Vallensbæk Kommune står for.

Vores medarbejdergrundlag er for alle og handler om 
det særlige DNA, der beskriver både medarbejdere og 
ledere. Derfor bruger vi medarbejdergrundlaget til 
dialog i det daglige og for eksempel ved ansættelse 
af nye kolleger samt til MUS og LUS.

Jeg er kompetent, 
og jeg stiller min 
faglighed til rådighed

Jeg husker, at jeg er her for borgernes skyld. Så kerneop-
gaven viser vejen for, hvilke arbejdsopgaver jeg løser. Jeg 
sætter min faglighed i spil i forhold til borgernes og kom-
munens behov, giver plads til andre fagligheder og deler 
ud af min viden. Jeg vil være dygtig, er nysgerrig på mit 
fag og vil gerne blive klogere. Derfor udvikler jeg min fag-
lighed og mine kompetencer og søger selv ny viden. Jeg 
tager ansvar for at være en kompetent medarbejder, så jeg 
også er attraktiv som arbejdskraft i fremtiden.

Jeg giver og modtager feedback, så arbejdsopgaver og 
metoder justeres. Jeg er med til at skabe alternative veje 
og muligheder og slår mig ikke til tåls, hvis noget ikke kan 
lade sige gøre.

Jeg går på opdagelse,  
og jeg vil relationer 

Jeg er en del af Vallensbæk Kommune, og jeg vil det fæl-
les bedste og ikke kun mine egne faglige interesser. Jeg 
udnytter nærværet i Vallensbæk, samarbejder og henter 
viden hos andre. Derfor ser jeg ressourcer både hos kolle-
ger, borgere, brugere, virksomheder, frivillige, netværk og 
andre, når det gavner opgaven.

Jeg går ind i arbejdsfællesskaber med nysgerrighed og 
imødekommenhed. Jeg tør være med til at udvikle eller 
afvikle opgaver, også selv om jeg skal sige farvel til en fa-
voritopgave. Jeg møder andre med tillid, inviterer til dialog 
og kommunikerer tydeligt.

Den nærværende 
medarbejder
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Jeg er loyal, 
og jeg tager ansvar 

Jeg forstår, at jeg arbejder i en politisk ledet organisation. 
Jeg tager ansvar både for mine egne og for fællesskabets 
opgaver – også de lidt trælse opgaver. Derfor holder jeg 
mine aftaler og deadlines, så vi kan nå i mål.

I mit arbejde er jeg stabil og pligtopfyldende, og jeg bidra-
ger til fælles succes. Jeg bruger min og andres tid fornuf-
tigt. Jeg klatter ikke ressourcerne væk, men bruger dem 
med omhu.

Jeg respekterer vores forskellige roller og opgaver, og ac-
cepterer, at der er forskelle fra arbejdsplads til arbejdsplads. 
Derfor mestrer jeg balancen mellem at udfordre nysgerrigt 
og bakke op om ledelse og beslutninger. Vi arbejder på man-
ge forskellige arbejdspladser med forskellige borgere i fokus, 
men jeg står inde for det, Vallensbæk Kommune står for.

Jeg passer på 
arbejdsmiljøet, og jeg 
bidrager til løsninger

Vi er hinandens arbejdsmiljø. Derfor er arbejdsmiljøet i 
Vallensbæk et fælles ansvar, som jeg tager aktivt medan-
svar for. Jeg går i dialog med mine kolleger og ledere om 
udfordringer, der påvirker arbejdsmiljøet og samarbejdet. 
Jeg gider ikke sladder og kaffemaskinebrok, så jeg går det 
rette sted hen og tager dialogen.

Jeg bidrager til nærvær, tillid og dialog ved at deltage i et 
tæt samarbejde mellem medarbejdere, ledelse, TR og AMR.

Jeg tager vare på mig selv, for jeg ved, at det er vigtigt 
for min og arbejdspladsens trivsel. Sammen med min leder 
sikrer jeg en god balance mellem arbejde og privatliv og 
er bevidst om, at jeg er professionel på arbejdet også i 
forhold til mine kolleger. 



Leder i nærværs-
organisationen
I Vallensbæk Kommune vil og tør vi ledelse! Vi er en 
nærværsorganisation, hvor vi bygger på værdierne 
nærvær, dialog og tillid. Vi er præget af relationer, 
hvor vi arbejder med kerneopgaven og skaber resul-
tater sammen. Vi indgår i samspil med hinanden på 
tværs af vores ansvarsområder, og er gensidigt af-
hængige af hinandens arbejde. Helheden kommer før 
hensynet til den enkelte. Derfor har vi fokus på dialog 
og velfungerende relationer både internt og eksternt.
Vi er en decentralt orienteret organisation. Derfor har 
vi placeret beslutningskompetencen så tæt på borge-
ren, som det er fagligt og organisatorisk muligt. 

Vores størrelse er vores styrke, for vi har korte veje til 
beslutninger og kolleger. Vi udøver ledelse med ud-
gangspunkt i vores kerneopgaver, og vi er loyale og 
dygtige til at levere det, som politikerne ønsker. Der-
for har vi også øje for borgernes oplevelse af kom-

munens arbejde og anvendelse af ressourcer, og vi 
vedligeholder og udvikler organisationen. 

Ledelse er vores faglighed, og man skal ville og turde 
ledelse her hos os. Vi har ret og pligt til at tage og 
bruge vores ledelsesrum. Vi er ansvarlige og loyale 
overfor ledelsesmæssige beslutninger, men samtidig 
kritiske og udfordrende i forhold til vanetænkning. Vi 
er også bevidste om, at vi er rollemodeller for vores 
medarbejdere.

Vi mestrer selvfølgelig de helt klassiske ledelsesdisci-
pliner her i Vallensbæk Kommune: politisk betjening, 
økonomi, strategi, styring, personaleledelse og sam-
arbejde i MED og med TR og AMR. Men særligt fem 
nye ledelseskompetencer vægter vi og sætter pris på 
her i vores organisation. De er beskrevet nedenfor, og 
dem handler ledelsesgrundlaget om.

Politisk tæft i nærværs
organisationen
Politikerne er tæt på os her i Vallensbæk, de er aktive og 
engagerede, og de interesserer sig for detaljen i dagligda-
gen både hos os og hos borgerne. De har ambitiøse mål 
på kommunens vegne og sætter tydelig retning for vores 
kerneopgave.

Jeg er i fællesskab med mine lederkolleger tunet ind på 
den politiske dagsorden. Jeg er god til lytte til og forstå de 
politiske signaler, jeg tager tråden op og skaber resultater. 
Jeg stiller altid min og mine medarbejderes viden til rådig-
hed for at kvalificere beslutninger.

Vallensbæk har mange brugerbestyrelser, så det er min le-
delsesopgave at kende rollefordelingen mellem leder og 
brugerbestyrelser og at kunne skabe sammenhæng og 
fælles forståelse i loyalitet med de politiske målsætninger.

Nærvær, dialog og tillid 
som skarp ledelse
Vores værdier nærvær, dialog og tillid handler om bevid-
ste ledelsesvalg, handlekraft og god personaleledelse. Til-
lid betyder, at vi har prioriteret en stærk decentral ledelse 
med eget ledelsesrum og beslutningskompetence og med 
få styringsdokumenter. 

Med tillid giver jeg handlerum og beslutningskompetence 
til mine medarbejdere, der hvor jeg ser, at det gavner op-
gaven. Jeg bruger dialogen og værdibaseret ledelse så vidt 
muligt. Derfor arbejder jeg ud fra et minimum af regler, 
kommunikerer tydelige rammer og inviterer til dialog, når 
det er muligt. TR/AMR indgår i dialogen og bliver inviteret 
tæt på, men det betyder ikke, at jeg afgiver ledelsesret-
ten. Og jeg ved, hvornår jeg skal sætte de overordnede 
rammer, der ikke kan udfordres. Relationer bærer mit ar-
bejde, og jeg udnytter det tætte lokalmiljø til at mobilisere 
ressourcer. 
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Forandring som drivkraft
Vi er ude på noget her i kommunen, og vi er altid i bevæ-
gelse. Derfor er det vigtig, at vi tilpasser os hurtigt til fordel 
for kerneopgaven og de politiske målsætninger. 

Jeg arbejder aktivt med forandringer, og forbedrer og til-
passer min organisation. Derfor tager jeg ansvar for at ud-
vikle egne og medarbejdernes kompetencer, så vi kan nå 
hele vejen rundt om kerneopgaven og sikre vores gensalgs-
værdi. Jeg har også et ansvar for at handle rettidigt, når 
noget ikke fungerer.  Jeg håndterer og handler på udefra-
kommende forandringer og anerkender kompleksitet som 
et vilkår for ledelse. Jeg orienterer mig om tendenser, sam-
fundsudvikling og alt andet, der kan give mig inspiration.

Ledelse som fællesskab
I Vallensbæk Kommune skal man ville andre. Her er vi som 
ledere både ansvarlige for egen matrikel og hele kommunen.

Jeg er ambitiøs, og det er mit mål at lykkes på tværs, så jeg 
både løfter mit eget ansvar og bærer ind til helheden.  Vi er 
få på hver post, og det er nødvendigt, at vi kan arbejde, ud-
vikle og løse opgaverne sammen. Jeg kender mine styrker og 
svagheder, for det er ikke et krav at være perfekt. Det er der-
imod et krav, at jeg stiller mine styrker til rådighed for mine 
lederkolleger, og at jeg søger hjælp til mine udfordringer. 

Transparens i ledelse
Her i Vallensbæk har vi ret og pligt til at bruge vores ledel-
sesrum ud fra den retning, der er givet. 

Jeg har autoritet i min lederrolle og tør handle, beslutte 
og prioritere i forhold til de politiske ønsker. Derfor tør jeg 
også træffe de nødvendige beslutninger, for jeg står på 
mål for beslutningen og vil gerne uddybe den. Jeg ser fe-
edback som et vigtig bidrag til udviklingen af min ledelse, 
og jeg accepterer, at folk interesserer sig for, hvad der sker 
i mit ledelsesrum. Jeg er klar på at forklare budskaber og 
handlinger med det formål at formidle og oversætte mål-
sætninger og beslutninger. 



Strategi, styring og økonomi

Ledelse af forandringer

 › Evner at bruge nærvær, dialog, tillid som bevidst og reflekteret ledelsesværktøj 

 › Udvikler Chefforum som strategisk beslutningsforum sammen med direktionen

 › Forpligter sig på det fælles ansvar og er loyal over for de fælles beslutninger

 › Nedbryder strategier og politiske målsætninger til mål og opgaver for eget center

 › Er operationel og handler med fokus på kerneopgaven og resultater

 › Prioriterer på tværs og føler ansvar for hele kommunen

 › Styrer centrets økonomi og balancerer drift og udvikling

 › Bruger nærvær, tillid og dialog aktivt til at minimere regler og forenkle arbejdsgange

 › Arbejder aktivt med forandringer og udvikler opgaveløsningen og organisationen

 › Tager têten og formidler forandringer og retning

 › Styrer en forandring igennem fra start til slut med fokus på kompetencer, dialog og resultat

 › Kaster et kritisk blik på metoder og vaner

 › Skaber rum for nytænkning blandt medarbejderne både hos sig selv og i hele organisationen

 › Evner at bruge nærvær, dialog, tillid som bevidst og reflekteret ledelsesværktøj 

 › Leder tæt på kerneopgaven

 › Oversætter overordnede strategiske mål til forståelige mål for egen institution/afdeling

 › Udviser handlekraft og træffer rettidige beslutninger med fokus på kerneopgaven og på resultater

 › Prioriterer og følger op på det daglige arbejde og opgaver ved aktivt at vælge opgaver til og fra

 › Styrer institutionens/afdelingens økonomi og henter hjælp hos relevante personer i organisationen

 › Bruger nærvær, tillid og dialog aktivt til at minimere regler og forenkle arbejdsgange

 › Håndterer forandringer, der er besluttet andetsteds i organisationen og omsætter dem til lokal 
handling og mening

 › Arbejder aktivt med forandringer, udvikler opgaveløsningen og organisationen

 › Motiverer og leder forandring gennem nærvær, tillid og dialog

 › Skaber en lokal kultur, hvor vi kaster et kritisk blik på metoder og vaner

 › Leder lokalt forankrede opgaver med fokus på kompetencer, dialog og resultat
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Politisk tæft
 › Kan arbejde med et politisk niveau, der er ambitiøst og tæt på

 › Har udpræget politisk indsigt og forståelse, afkoder og håndterer den politiske dagsorden

 › Implementerer loyalt politiske beslutninger

 › Stiller sit områdes faglige viden til rådighed for politikerne

 › Navigerer og handler loyalt på den offentlige scene

 › Kan arbejde med et politisk niveau, der er ambitiøst og tæt på

 › Implementerer loyalt politiske beslutninger

 › Håndterer at være en del af en politisk organisation og hjælper medarbejderne til det samme

 › Navigerer i krydspresset mellem det politiske og det faglige

 › Forstår og understøtter brugerbestyrelsens rolle og egen rolle i den sammenhæng

 › Håndterer uenighed og konflikter i brugerbestyrelsen
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 › Skaber transparens i sin ledelse for at skabe følgeskab og legitimitet

 › Kan forklare hensigten bag handlinger og beslutninger

 › Kommunikerer situationsbestemt afhængigt at målgruppen og bruger relationen til den gode dialog

 › Formår at kommunikere rammer og retning, så de er kendte og tydelige

 › Efterspørger og kommunikerer feedback og viden, så der ledes op, ned og på tværs

 › Sikrer god dialog i MED samt med TR og AMR til at skabe samklang om kerneopgaven

 › Skaber transparens i sin ledelse for at skabe følgeskab og legitimitet

 › Kan forklare hensigten bag handlinger og beslutninger

 › Kommunikerer situationsbestemt afhængigt af målgruppen og bruger relationen til den gode dialog

 › Formår at kommunikere rammer og retning, så de er kendte og tydelige

 › Efterspørger og kommunikerer feedback og viden, så der ledes op, ned og på tværs

 › Sikrer god dialog i MED samt med TR og AMR for at skabe samklang om kerneopgaven
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Kompetencer for 
ledere i Vallensbæk 
Kommune
Personaleledelse

 › Er rollemodel og efterlever gennem egen adfærd og handlinger loyalt organisationens værdier

 › Sikrer legitimitet og følgeskab i egen lederrolle gennem personlig autoritet og troværdighed

 › Kan lede forskellige fagligheder og udvikler velfungerende og effektive team

 › Afstemmer ledelsesrum, forventninger, ansvarsområder, mm. med ledere eller medarbejdere, så de 
er operationelle

 › Sikrer, at vi præsterer i dag og i morgen ved at arbejde med kompetencer, motivation og adfærd

 › Opbygger et godt rum for dialog og tillid, så man kan handle og reagere situationsbestemt, fordi 
man er tæt på 

 › Evner at tage beslutninger i sit ledelsesrum og kan forklare hvorfor

 › Inspirerer, motiverer og insisterer på resultater

 › Er rollemodel og efterlever gennem egen adfærd og handlinger loyalt organisationens værdier

 › Sikrer legitimitet og følgeskab i egen lederrolle gennem personlig autoritet og troværdighed

 › Udfylder sit decentrale ledelsesrum og vil ledelse

 › Sikrer, at vi præsterer i dag og i morgen ved at arbejde med kompetencer, motivation og adfærd

 › Opbygger et godt rum for dialog og tillid, så man kan handle og reagere situationsbestemt, fordi 
man er tæt på 

 › Sikrer, at alle medarbejdere kender mål, forventninger, opgaver og beføjelser

 › Skaber og udvikler velfungerende og effektive team med klare mål og får det bedste frem i alle 
medarbejdere

 › Tager rettidigt hånd om udfordringer med kompetencer, adfærd og sygefravær hos medarbejderne

 › Inspirerer, motiverer og insisterer på resultater
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Ledelse af relationer
 › Gør vores størrelse til vores styrke og trives i en nærværsorganisation

 › Bruger nærheden til borgere, virksomheder, medarbejdere, frivillige og andre til at skabe resultater via 
relationer 

 › Opsøger relationer og netværk, fordi de er middel til bedre løsninger af kerneopgaven

 › Orienterer sig mod omverdenen og opdyrker synergi og samproduktion, hvor det gavner 
kerneopgaven

 › Stiller ressourcer til rådighed for hele organisationen

 › Tager initiativ til at styrke samarbejdet i alle relationer, herunder med medarbejdere og TR/AMR

 › Trives i en nærværsorganisation og skaber gode samarbejdsrelationer lokalt

 › Tager dialogen i forskellige typer af relationer – også når den er svær

 › Ser relationer som positive for at lykkes med kerneopgaven

 › Kan håndtere relationer og dialog med borgere eller pårørende, som er svær

 › Ser sin egen institution eller afdeling som en del af en større helhed og tager ansvar for at lykkes på 
tværs 

 › Opsøger relevant netværk både i og uden  for eget distrikt

 › Leder efter mulighed for samproduktion til gavn for kerneopgaven

 › Tager initiativ til at styrke samarbejdet i alle relationer, herunder med medarbejdere og TR/AMR

CENTERCHEF

ØVRIGE 
LEDERE



Medarbejder- og ledelsesgrundlag
Vallensbæk Kommune
2017


