
Ledelsesgrundlaget omfatter samtlige ledere i Århus Kommune. I forbindelse
med den decentrale udmøntning af ledelsesgrundlaget skal der tages
udgangspunkt i de lokale forhold og behov, hvilket i en række tilfælde vil
medføre forskellige prioriteringer af opgaver og forventninger til ledernes rolle
og adfærd. 

Værdigrundlag:

� Troværdighed - betyder, at lederen udviser mod og styrke til at sikre
overensstemmelse mellem ord og handling.

� Respekt - betyder, at lederen har et særligt ansvar for at efterleve politi-
ske beslutninger samt basere egne beslutninger på en  åben og ærlig
dialog.

� Engagement - betyder, at lederen går forrest og gør en positiv forskel -
samt skaber plads for nye ideer og udvikling.

Lederens opgaver i Århus Kommune

Århus Kommune er en politisk styret organisation. Det er en vigtig ledel-
sesopgave at fungere som rådgiver og sparringspartner for det politiske
niveau, såvel i forhold til Magistraten og Byrådet som i forhold til den organi-
sation, lederen er en del af. Den enkelte leder skal således både kunne
varetage kommunens interesser som helhed - og den enkelte Magistrats-
afdeling.

Andre vigtige opgaver for lederen:

� skal være garant for en effektiv og tidssvarende opgaveløsning baseret
på høj kvalitet, helheder og ressourcebevidsthed.

� skal skabe rammerne for en attraktiv arbejdsplads for både nuværende
og kommende medarbejdere med såvel tryghed som udfordringer.

� skal arbejde for størst mulig åbenhed i beslutningsprocesserne i forhold
til både det politiske og administrative niveau.

� skal understøtte borger-/brugerinddragelse hvor gensidige forventninger
afstemmes.

� skal udvikle en organisationen med omstillingsparathed, så forandringer
bliver gennemført professionelt.

� skal bidrage til at Århus Kommune gør sig gældende blandt de bedste.

Lederens rolle og adfærd i Århus Kommune:

� kan arbejde strategisk ud fra de overordnede mål, som er fastsat af
Byrådet - og skabe resultater.

� kan påvirke de betingelser, som lederrollen udføres under, eksempelvis
samspillet mellem det politiske og administrative niveau.

� kan tænke i helheder og handle i kommunens interesse.

� kan skabe en synlig sammenhæng mellem overordnede mål, strategier
og værdier - og dagligdagen.

� kan arbejde aktivt med sin position som rollemodel for den øvrige del af
organisationen.

� kan arbejde med dialogbaseret ledelse for at sikre samtlige medarbejde-
res ejerskab til mål og beslutninger - samt en oplevelse af ledelsesmæs-
sig opbakning.

� kan sikre den nødvendige balance mellem udvikling og drift, herunder
sikre både kvalitet og fornyelse i opgaveløsningen.

� kan udvikle arbejdspladsen og sætter ledelse på dagsordenen, herunder
prioriterer kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.
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