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Vi har i koncernens handlingsplan 2013 - 15 fokus på at styrke resultatorientering 
og ledelse.
 
Ledelsespolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i 
retning af øget resultatorientering. Lederne skal i fokuseret dialog indbyrdes, 
med medarbejderne og med omverdenen være rollemodeller i arbejdet med 
ministeriets mål og retning og efterlevelse af ministeriets værdier i den daglige 
opgaveløsning.
 
Ledelsespolitikken beskriver de ledelsesmæssige pejlemærker, som den enkelte 
leder orienterer sig imod. Den bliver konkret retningssættende for valg i 
forhold til adfærd, prioriteringer og indsatser.

Indledning
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Enkelhed 
Enkelhed betyder i et ledelsesperspektiv, at du priorite-
rer, forenkler og effektiviserer opgaveløsningen, så det 
letter dagligdagen for brugerne, medarbejderne og for 
dig selv.

Det betyder for eksempel at:
• Du prioriterer, skærer igennem og vælger den mest 

enkle løsning
• Du sammentænker indhold, jura, økonomi, IT og 

kommunikation på et tidligt tidspunkt i opgaveløs-
ningen

• Du tænker i helhedsorienteret opgaveløsning på 
tværs

 

Handlekraft
Handlekraft betyder i et ledelsesperspektiv, at du har 
overblik og tager ansvar for at træffe de nødvendige 
beslutninger.

Det betyder for eksempel at:
• Du afklarer og udnytter dit ledelsesrum og kom-

munikerer med tydelig retning
• Du uddelegerer opgaver og beslutningskompe-

tence, så opgaverne løses bedst muligt
• Du tager ansvar for, at beslutninger gennemføres, 

og at løsninger er gennemtænkt på tværs af 
koncernen 

Kreativitet
Kreativitet betyder i et ledelsesperspektiv, at du 
opfordrer og skaber rum til nytænkning.

Det betyder for eksempel at:
• Du anerkender nysgerrighed og er åben for uenig-

hed
• Du udfordrer eksisterende arbejdsprocesser
• Du bidrager til at kvalificere nye ideer, så de får 

værdi i praksis

 

Ordentlighed
Ordentlighed betyder i et ledelsesperspektiv, at du 
udviser respekt og troværdighed både personligt, 
socialt og fagligt. 

Det betyder for eksempel at: 
• Du respekterer og anerkender medarbejdernes 

forskellige evner og kompetencer for at sikre de 
bedst mulige løsninger på tværs af koncernen

• Du er lydhør og interesserer dig for andre men-
nesker ved at udvise empati og agere professionelt 
herpå

• Du stiller klare krav og kommunikerer åbent

Ledelse med afsæt i værdierne
 

Ledelsespolitikken tager udgangspunkt i de fire værdier, som er besluttet på tværs af MBU:

enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.
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Rundt om ledelse 

Med afsæt i værdierne har vi på alle ledelsesniveauer 
fokus på fire ledelsesopgaver:

• Ledelse opad til, hvor der er fokus på, hvordan vi 
indfrier overordnede mål i den samlede koncern, 
og at den enkelte leder giver mod- og medspil for 
at skabe det bedste beslutningsgrundlag. Samtidig 
gives der rum og anerkendelse i forhold til at blive 
udfordret.

• Ledelse udad til, hvor der er fokus på omverdenen 
og på at opfange og fortolke signaler for at styrke 
dialog og sikre løsninger og beslutninger, der skaber 
værdi i samfundet.

 
 
 

• Ledelse på tværs, hvor der er fokus på at sikre 
sammenhæng mellem målsætninger, ressourcer og 
resultater på tværs af koncernen. 

• Ledelse indad til, hvor der er fokus på, at lederen 
sætter retning, udfordrer og udvikler medarbejder-
nes faglige og personlige kompetencer, så medar-
bejderne leverer resultater i forhold til de opgaver, 
som de og koncernen varetager. Lederen har et 
væsentligt ansvar for, gennem den daglige ledelse, 
at skabe rammen for en attraktiv arbejdsplads.

Ledelse
opad til

Ledelse
udad til

Lederen Ledelse
på tværs

Ledelse
indad til
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Ledelsespolitikken i praksis

Ledelsespolitikken fungerer som en referenceramme og et pejlemærke 
for ledelsesudøvelsen. Politikken skaber tydelighed i forhold til medar-
bejdernes og kollegaernes forventninger til ledelse. 

For at sikre at politikken folder sig ud i praksis, vil det kræve, at den 
bringes i anvendelse ved kompe-tenceudvikling, ledelsesevaluering og 
rekruttering af nye ledere.

De krav og forventninger, der er til lederne, modsvares af muligheder for 
både individuel og fælles  
ledelsesudvikling. Den enkelte leder har selv et ansvar for at tage initia-
tiv til egen ledelsesmæssig udvikling og opdatering. Lederens leder har et 
særligt ansvar for, bl.a. på baggrund af ledelsesevaluering og LUS-samtale, 
at sikre, at lederen udvikler og styrker sin ledelse på relevante områder. 

For at måle på om ledelsespolitikken afspejles i den ledelsesmæssige ad-
færd, gennemføres regelmæssige ledelsesevalueringer. Evalueringerne 
tilrettelægges, så de udgør fundamentet for en konkret og fremad-rettet 
udvikling af den enkelte leders adfærd. 

Ved lederrekrutteringer vil der blive lagt vægt på, at lederen, foruden de 
relevante faglige kompetencer, også har de relevante personlige egenska-
ber, der gør vedkommende i stand til at løfte ledelsesopgaven.


