Helhed
Vi vil arbejde helhedsorienteret og tværgående og fremstå som én enhed. Vi
vil, som kommunal virksomhed, udvise
forståelse og ansvarlighed overfor hinanden og det øvrige lokalsamfund.
Folderen her præsenterer Kommunens
værdigrundlag. Man kan vende den
grønne side udad og folde venstresiden
bag den lille "flap" på denne side - så
bliver folderen til et lille "tårn", som man
evt. kan have stående fremme.

Folderen sendes til alle medarbejdere
sammen med personalebladet Mokka.
Flere foldere kan rekvireres hos Søren
Peter Kjær på byspk@horsens.dk.

Resultat
Vi vil arbejde resultatorienteret og effektivt for at videreudvikle en handlekraftig
og økonomisk sund kommune og for at
sikre et højt serviceniveau.

Respekt
Vi vil møde borgere, virksomheder,
samarbejdspartnere og kolleger med
respekt og åbenhed og vil sikre troværdighed i alle handlinger.

Kvalitet
Vi vil levere ydelser af højest mulig kvalitet og god service gennem professionelt
arbejde og kompetent kommunikation.
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Har I idéer til, hvordan værdigrundlaget i Horsens Kommune får praktisk betydning for jeres samarbejde med borgere, virksomheder,
samarbejdspartnere og kolleger? Så har I nu
muligheden for at påvirke, hvordan værdierne
skal indarbejdes på lige netop jeres arbejdsplads.

Horsens Kommune har fire overordnede værdier, som skal have særlig opmærksomhed
ved betjening af borgere, virksomheder og
samarbejdspartnere og i samarbejdet kolleger
imellem. Vi vil bruge værdierne som pejlemærke for vores handlinger, valg og beslutninger,
og vi vil holde hinanden op på, at værdierne får
betydning i hverdagen.
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I de næste måneder vil værdigrundlaget blive
taget op på personalemøder, afdelingsmøder,
temadage eller andet. Her skal I indbyrdes
drøfte, hvordan værdierne får betydning for de
konkrete beslutninger, I tager i hverdagen altså hvordan værdierne omsættes til praksis
på netop jeres arbejdsplads.
Det fælles værdigrundlag kommer fra direktionen og skal bidrage til fælles retning, sprog
og handling i hele kommunen - både nu og i
fremtiden.
I midten finder I kommunes værdigrundlag.
Længst til højre, i de tomme felter, kan I skrive
med jeres egne ord, hvordan værdierne kommer til udtryk på jeres arbejdsplads.
En hjælp til at udfylde felterne kan være at
tænke eller skrive:
"Når vi siger respekt, mener vi

" osv.
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Vi vil møde borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og kolleger med respekt og åbenhed
og vil sikre troværdighed i alle handlinger.
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Vi vil levere ydelser af højest mulig kvalitet og
god service gennem professionelt arbejde og
kompetent kommunikation.
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