
 

 

AT SKABE VÆRDI FOR BORGEREN ER 

KERNEN I VORES ANSÆTTELSE 

 

 

VI LØSER VORES OPGAVER SAMMEN 

OG PÅ TVÆRS TIL GAVN FOR 

BORGEREN 

VI UDVIKLER FÆLLESSKABER OG LØSER 

VORES OPGAVER  BASERET PÅ TILLID, 

SAMARBEJDE OG DIALOG 

 

Personalepolitisk værdisæt for Odder Kommune 
Odder Kommunes personalepolitiske værdisæt danner rammen om den måde vores ansættelsestid udfolder og 

udvikler sig indenfor. De værdier vi står på er med til at forme vores identitet som professionelle medarbejdere og 

ledere, og sætter rammen for den adfærd, der skal kendetegne vores tilgang til borgeren, opgaven og hinanden. 

Værdisættet skal lægge op til gode dialoger i MED-systemet og på de enkelte arbejdspladser og suppleres i det 

omfang der er enighed herom i Hovedudvalget med personalepolitiske delpolitikker og fælles rammer og principper. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det betyder, at vores pejlemærker i løsning af 

kerneopgaven udspringer af Byrådets visioner 

og de strategiske spor for Odder Kommune.  

 

 

Det betyder, at vi både viser tillid til borgerne 

og til hinanden, og at vi gør os fortjente til 

andres tillid ved at være professionelle, 

troværdige og kompetente i vores løsning af 

opgaven og vores samarbejde.  

Det betyder også, at vi indgår i dialog om 

uenigheder, og gør os nysgerrige på andre 

synspunkter for at finde fælles forståelser og 

fælles veje. Det betyder, at vi har et helhedsblik på 

borgeren, og samarbejder på tværs af 

faggrupper og organisatoriske enheder, for at 

finde de bedste løsninger.  

Det betyder også, at vi bidrager med vores 

faglighed til fælles løsninger, og at vi sammen 

udvikler os, når vi lytter til andre perspektiver 

og finder nye veje sammen. 



 

 

VI HAR FOKUS PÅ HØJ TRIVSEL BLANDT 

ENGAGEREDE OG FAGLIGT DYGTIGE 

MEDARBEJDERE OG LEDERE   

VI INDGÅR I PROFESSIONELLE FÆLLESSKABER MED PLADS TIL DEN ENKELTE 

 NYTÆNKNING, KVALITET OG 

EFFEKTIVITET GÅR  HOS OS HÅND I 

HÅND I UDVIKLING AF KERNEOPGAVEN.  

 

  

Det betyder, at vores små og store fællesskaber som medarbejdere og ledere i Odder Kommune altid er baseret 

på professionalisme. Fællesskabet består af individer i forskellige livsfaser, med forskellig baggrund og forskellige 

familie- og privatlivssituationer. Denne forskel ser vi som en styrke, og der skal i fællesskabet være plads til 

forskellighed.  

Det betyder også, at vi – under hensyn til fællesskabet og løsning af kerneopgaven – giver plads til individuelle 

hensyn tilpasset den enkelte medarbejders behov fx i forhold til arbejdstid, frihed og kompetenceudvikling. 

Endelig betyder det, at vi giver plads til hinanden og drager omsorg for hinanden, men er bevidste om at 

fællesskabet er professionelt, og private relationer håndteres professionelt, så de ikke virker ”forstyrrende” for 

løsning af den fælles kerneopgave. 

Det betyder, at vi skaber rum til kreativitet og 

nytænkning samtidig med, at vi har blik for, 

hvordan vi kan gøre tingene bedre og billigere. 

Det betyder også, at det er tilladt og 

nødvendigt at afprøve nye metoder, og at vi 

har mod til at fejle, bryde vaner og blive 

klogere undervejs.   

Det betyder, at vi lægger vægt på at udvikle medarbejdere 

og ledere, så vi sammen kan løse og udvikle kerneopgaven. 

 

Det betyder også, at vi sammen har vedvarende fokus på 

bevægelse og foranderlighed, og at vi involverer 

medarbejderne i processen også når rammer og vilkår 

ændrer sig. 

Det betyder endelig, at det er et ledelsesansvar at sikre 

balance mellem arbejdsmængde og arbejdstid. Derfor er vi i 

dialog med hinanden om, hvornår opgaven er løst godt nok, 

og ingen medarbejder må lades alene om prioritering af 

opgaverne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


