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Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag
Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en beskrivelse af, hvad vi i Faxe
Kommune opfatter som god ledelse. Det er en ambition, som vi skal
stræbe efter, og som sætter retning for, hvordan vi skal agere.
Vi har kun ét ledelsesgrundlag. Det er det samme udgangspunkt der
gælder for hele ledelsen, uanset om man er direktør, chef eller leder.
Med ledelsesgrundlaget beskriver vi, hvad vi kan forvente af hinanden,
og hvad medarbejderne kan forvente af os. Samtidig inviterer vi til
dialog med nærmeste leder om kvaliteten af ledelse.
Vores ledelsesgrundlag bygger på en række grundlæggende forudsætninger; Kommunens vision, organisation, mål og værdier. Og en
forståelse af ledelse, som det at skabe kurs, koordinering og engagement. Det skal derfor ses som et samlet hele, hvor vi skal arbejde med
alle aspekter på samme tid.
Der er ikke en færdig løsning. Faktisk har vores ledelsesgrundlag ingen
værdi i sig selv. Værdien opstår først når det bliver brugt, udfordret og
diskuteret. Når der er en synlig positiv effekt på kommunens produkter,
services og løsninger.
Ledelsesopgaven er både individuel og fælles. Hver leder skal tage
ansvar, vise mod og løfte sin del af opgaven. Men ledelse produceres
i fællesskab. Det er afgørende, at vi forstår at udfordre os selv og
hinanden, så vi gennem sparring og samarbejde i fællesskab kan udvikle en ny og dynamisk model for god ledelse.
Sammen producerer vi god ledelse.
Med venlig hilsen
Direktionen - 18. december 2012
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Vores vision

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job
Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv
Dette er byrådets politiske vision for Faxe Kommune. Vi skal, som
ledere og medarbejdere i organisationen Faxe Kommune, arbejde
strategisk for at opfylde den politiske vision. Visionen er udgangspunktet for alle de opgaver, vi skal løse i Faxe Kommune. Med visionen har
vi en politisk valgt retning for den ønskede udvikling.

Vores organisation

Faxe Kommune styres efter et grundlæggende princip om; ”Central
styring – decentral ledelse”.
Det betyder, at mål og strategier fastsættes centralt, og sætter retning
for den kurs, som du, sammen med dine medarbejdere, sætter i din
del af organisation. Det stiller krav til dig som leder om at formidle centrale strategier og mål, så de giver sammenhæng og mening lokalt.
Samtidig indebærer princippet, at du som leder tilbydes et ledelsesrum
med tydelige succeskriterier og handlefriheder, og muligheden for at
agere i dette. Det indebærer samtidig, at din nærmeste leder tydeligt
og synligt bakker op om din ledelse, og at du vises tilliden til at påtage
dig det ansvar det er, at være leder i Faxe Kommune.
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Vores mål

Faxe Kommune har fire overordnede og fælles fokuspunkter:
- Fokus på borgere og brugere
- Effektiv ressourceudnyttelse
- Innovation og udvikling
- Faglig kvalitet
For at lykkes, kræver det, at vi som ledere tager ansvar, udviser mod
og slipper vores vante rammer og roller.

Vores værdier

Faxe Kommunes ledere og medarbejdere arbejder ud fra tre anerkendende værdisæt:
Vi går i dialog og skaber resultater
Vi går i dialog for at skabe de bedst kvalificerede resultater.
Samtidig opnår vi engagement til opgaveløsningen og ejerskab til
resultatet.
Vi viser tillid og tager ansvar
Vi viser tillid, og lever op til den tillid andre viser os, ved at tage
ansvar. Samtidig er vi klar over, at selvom der uddelegeres, ligger
det endelige ansvar altid hos ledelsen.
Vi har helheden i fokus og kerneopgaven for øje
Vi har helheden i fokus, eksternt i forhold til den enkelte borger
såvel som internt i forhold til organisationen. Samtidig anerkender
vi, at kerneopgaverne er grundstenene i det kommunale arbejde.
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Vores ledelse

- kurs, koordinering og engagement
Vi sætter kursen
- så medarbejdere, borgere og erhvervsliv ved hvor organisationen er
på vej hen
Det gør vi ved at:
--melde klart ud om mål og prioriteringer, og samtidig være
åbne for nye ideer og feedback
--udnytte vores ressourcer optimalt og proaktivt udvikle
kompetencer til fremtidens opgaveløsning
--prioritere at skabe tid og rum til innovation, udvikling af
opgaveløsning og til at effektivisere vores processer
--uddelegere ansvar for opgaverne og omhyggeligt følge op,
på både resultater og læring
Vi koordinerer løsninger
- så vi leverer ydelser med høj faglig kvalitet, og udnytter vores fælles
faglige og økonomiske resurser optimalt
Det gør vi ved at:
--formidle sammenhængene mellem organisationens strategier
og de lokale mål, så alle forstår helheden
--nedbryde siloer og skabe smidige sammenhænge mellem
centrene
--afstemme forventninger til kvalitet og til indbyrdes
roller. Både med hinanden som ledere, og med medarbejdere, borgere og erhvervsliv
--inddrage hinandens fagligheder og erfaringer på tværs af
alle centre, samtidig med at vi henter ny viden fra verden
omkring os
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Vi skaber engagement
- i de enkelte opgaver og i Faxe Kommune som arbejdsplads
Det gør vi ved at:
--udvikle medarbejdernes faglighed og skabe de forudsætninger der kan sikre, at alle er stolte af deres opgaveløsning og
af os som kommune
--håndtere konflikter direkte og tydeligt – også når det er
upopulært
--dele de gode historier og anerkende hinanden for et godt
stykke arbejde
--igangsætte og opfordre til tværgående initiativer, hvor vi
udvikler kommunens kerneopgaver og effektiviserer vores
processer
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Sammen producerer vi god ledelse

