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Hvorfor skal norddjurs 
kommune Have et  
ledelsesgrundlag?

Vilkårene for de danske kommuner er i konstant 
bevægelse. Skiftende konjunkturer og nye politi-
ske dagsordener kræver, at vi som ledere i Nord-
djurs Kommune tager bestik af omverdenen og 
løbende udvikler os og bliver endnu bedre til at 
arbejde ud fra et fælles fundament mod fælles 
mål.

Der er et stigende behov for at håndtere foran-
dringer, være på forkant og finde nye løsninger, 
der udnytter vores resurser optimalt, samt til-
trække og fastholde de kompetencer, vi har brug 
for. Samtidig befinder vi os i stigende grad i en 
konkurrencesituation med bl.a. andre kommuner 
og private institutioner.

Men nye tider giver også grobund for nye mulig-
heder. God ledelse giver næring til og styrker in-
novationspotentialerne i vores organisation og vi 
har brug for at sætte netop disse potentialer fri.

Ledelsesgrundlaget viser vejen for god ledelse i 
Norddjurs Kommune og skal styrke det ledelses-
mæssige fællesskab. Derfor fokuserer ledelses-
grundlaget på de værdier, der binder os sammen 
som organisation, og fremhæver de pejlemærker, 
som vi ikke må slippe af syne i ledelsesarbejdet.

forord

At være leder i Norddjurs Kommune er noget 
særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele 
organisationen med os og skaber resultater. Der-
for er ledelse et område jeg har særligt fokus på, 
og derfor står du lige nu med Norddjurs Kommu-
nes ledelsesgrundlag i hænderne.

Ledelsesgrundlaget rummer de elementer, god 
ledelse i Norddjurs Kommune hviler på: Værdier-
ne er grundlæggende. Al ledelse i Norddjurs Kom-
mune tager udgangspunkt i vores værdier. Dertil 
kommer fire pejlemærker for god ledelse, der 
handler om ledelse af medarbejdere, demokrati 
og inddragelse af det omkringliggende samfund, 
innovation og økonomi.

Norddjurs Kommune er én organisation. Og selv-
om vi hver især har vores ledelsesområde, er det 
vigtigt, at vi ser os selv som en del af en helhed, 
en organisation med en stærk sammenhængs- 

kraft, ikke mindst på ledelsesområdet. Målet er, 
at vi som ledere i Norddjurs Kommune føler os 
som del af et stort fællesskab - et fællesskab, der 
er hævet over ledelsesniveauer og fagområder, 
og at vi har fokus på at levere gode resultater – 
både som fællesskab, men også individuelt.

Når du har læst ledelsesgrundlaget håber jeg, at 
du er blevet bevidst om, hvor vigtig din position 
er. Vores samlede lederskab er nøglen til at åbne 
op for alle de potentialer, der ligger i vores orga-
nisation. Ledelsesgrundlaget er det fundament, 
vi står på sammen.

God fornøjelse med 
ledelsesgrundlaget!

Jesper Kaas Schmidt, 
kommunaldirektør 
i Norddjurs Kommune



Vi bruger værdier,  
fordi vi tror på, at ikke 
alt kan løses med regler 

og retningslinjer
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værdierne - det fælles udgangspunkt  
for god ledelse i norddjurs kommune

Som ledere i Norddjurs Kommune er vi del af et 
fællesskab, der går på tværs af ledelsesmæssi-
ge niveauer. Ledelsesopgaven varierer fra direk-
tørniveau til institutionsniveau, men den fælles 
basis for al god ledelse i Norddjurs Kommune er 
vores værdigrundlag:

Åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft 
og prøvehandlinger.

Som ledere i Norddjurs Kommune forholder vi 
os til værdierne i vores hverdag, vi bruger dem 
bevidst og tydeligt og er bærere af dem i hele 
organisationen.

Værdierne er vigtige, fordi vi tror på, at ikke alt 
kan løses med regler og retningslinjer, og fordi 
vi vil knytte alle ledere i Norddjurs Kommune 
tættere sammen på trods af den forskellighed, 
der præger vores hverdag. Vi tror også på, at en 
organisation, der opmuntrer til, at den enkelte 
kan træffe beslutninger ud fra fælles værdier, 
er attraktiv og kan fastholde og tiltrække de 
kompetencer, vi har brug for.

4 pejle- 
mærker for  
god ledelse
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ledelse af medarbejdere 
– fælles forventninger og fælles retning

God personaleledelse i Norddjurs Kommune 
handler om at bruge sig selv i lederrollen, bræn-
de for opgaven og skabe vilkår så medarbejder-
ne trives, udvikles og selvstændigt er med til 
at løse opgaverne effektivt og med høj kvali-
tet. Men ledelse kan ikke stå alene. Ledelse 
skal også modtages og omsættes – derfor er en 
forventningsafstemning mellem ledelse og med-
arbejdere fundamental i Norddjurs Kommune. 
Medarbejderne skal vide, hvad de kan forvente 
af ledelsen og hvad ledelsen forventer af dem.

Det betyder, at vi som ledere i Norddjurs  
Kommune

• afstemmer forventninger med  
medarbejderne

• inviterer medarbejderne ind i  
ledelsesrummet

• kender og bruger MED-aftalen  
og personalepolitikken 

• inddrager MED-systemet
• er opmærksomme på, at beslutnings- 

processer tager tid
• udvikler medarbejderne i overensstemmelse 

med de krav, vi stiller til dem
• har fokus på den anerkendende dialog
• har øje for talenter og udvikler dem
• skaber rammerne for medledelse/ 

selvledelse.

demokrati, omverden og partnerskab – når vi åbner 
os for omverdenen, åbner der sig nye muligHeder

I Norddjurs Kommune forholder vi os til det 
samfund, vi er en del af og involverer borgere 
og brugere i beslutningerne. Vi gør det, fordi 
det er med til at kvalificere beslutningsgrund-
laget og skabe bredt ejerskab, men også fordi 
Norddjurs Kommune bevidst påtager sig rollen 
som den, der kan stille sig til rådighed og 
formidle samarbejde på tværs af aktører i det 
omkringliggende samfund.

Det er nødvendigt, at vi viser åbenhed overfor 
omverdenen, og de ideer og muligheder vi 
kan få derfra. Vi samarbejder med frivillige 
kræfter og virksomheder og indgår i brede 
demokratiske fællesskaber for at løse opgaver 
og udvikle tilbud i Norddjurs Kommune. Vi skal 
derudover udvide vores perspektiv fra en lokal 
synsvinkel til også at se muligheder i samar-
bejdsrelationer udenfor Norddjurs Kommune.

Det betyder, at vi som ledere i Norddjurs 
Kommune

• inddrager det omkringliggende samfund  
i opgaveløsningen og skaber ejerskab

• indgår i partnerskaber og fællesskaber  
på tværs af faglige grænser

• indgår i partnerskaber på tværs af kommu-
nale, regionale og nationale grænser

• fører lokale ildsjæle sammen 

• forholder os aktivt til omverdenen og  
markedsfører Norddjurs Kommune på  
vores succeser.

Kom indenfor!

Vi er åbne
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forandring, innovation og nye måder  
– kurs mod fremtiden

Forandringer er et vilkår. I Norddjurs Kommu-
ne kaster vi os ud i forandringerne og påvirker 
udviklingen frem for blot at tilpasse organisa-
tionen til den. Hvis Norddjurs Kommune også i 
fremtiden skal være en attraktiv arbejdsplads 
er det afgørende, at vi får mest mulig værdi 
ud af forandringer og bruger forandringer til at 
skabe udvikling. Vores evne til innovation og ny-
tænkning er ligeledes afgørende for, at vi fort-
sat kan levere service til borgerne.

Det betyder, at vi som ledere i Norddjurs 
Kommune

• tager bestik af omverdenen og er på forkant 
med udviklingen

• skaber rum for fornyelse
• går aktivt ind i forandringer og præger dem
• aktiverer medarbejdernes resurser i for-

andringsprocesser - det skaber tryghed for 
medarbejderne og giver bedre løsninger

• har fokus på effektmåling og evaluering
• har fokus på kompetenceudvikling i forbin-

delse med forandringer
• udfordrer rutiner med sund fornuft og prøve-

handlinger
• lærer af vores handlinger
• deler viden og erfaringer med lederkollegaer
• anerkender og påskønner medarbejdere, der 

går foran for at skabe forandring og innovation.
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i norddjurs Kommune  
kaster vi os ud  

i forandringerne og på- 
virker udviklingen frem  

for blot at tilpasse  
organisationen til den.

En økonomi i balance er en forudsætning for, 
at vi kan skabe rammerne for en organisation 
med et stærkt udviklingsfokus og en stærk 
profil.

Det betyder, at vi som ledere i Norddjurs 
Kommune

• overholder vores budget
• følger principperne for aftalestyring
• ser længere ud i fremtiden end  

indeværende år
• udfordrer vores økonomiske ramme og 

forsøger, gennem innovative løsninger,  
at skabe råderum til udvikling

• viser åbenhed overfor medarbejderne  
i forhold til budget og økonomi

• har fokus på egen aftaleenheds økonomi, 
men samtidig også blik for helheden,  
fordi vi er én organisation.

Økonomi i balance – forudsætningen for udvikling

Vi har fokus på 
egen aftaleenheds 

økonomi, men samtidig 
også blik for hel-

heden, fordi vi er 
én organisation.
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