
Ledelse
                  ... med Vilje



Den offentlige sektor ændrer sig i disse år. 
I Direktionen er vi optaget af, hvorfor vi er 
her, og hvilken ledelse den nye virkelig-
hed kræver. Vi kender vores DNA og vores 
vision. 
Vi er bevidste om, at vi arbejder i en organi-
sation, hvor visioner, politik og overordnede 
mål fastlægges politisk. 
Vi har fokus på balancen mellem på den ene 
side styring og resultater, og på den anden 
side innovation og fremtidens udfordringer.

Direktionen har derfor formuleret Ledelse 
med Vilje, som er værdibaseret ledelse i 
Vejle Kommune. Ledelse med Vilje skal give 
mening og retning for vore ledere. Vi tror på, 
at med Ledelse med Vilje kan du som leder 
blive endnu bedre til at gøre en forskel for 
livet i Vejle Kommune. 

Det er derfor, vi er her!

Direktionen, oktober 2016   



Viljen til at gøre en forskel for livet i Vejle
Som kommune er vi sat i verden for at gøre en forskel for livet i Vejle. 
For børnene og de unge. De voksne. De ældre. De svage. Virksomhederne. 
Ja for hele det liv, der leves i vores kommune.

Derfor som leder:
• Skab resultater!
• Spil hinanden gode!
• Tegn fremtiden!
• Du skal ville noget!





Skab resultater!
Ledelse er at handle og skabe resultater 
– gennem andre og ved at gå forrest. Du 
fokuserer på kerneformål, kvalitet og 
kompetencer. Du sikrer trivsel, arbejdsglæde 
og faglig stolthed.

   S

kab resultater gennem:

HandlingerRelationer





Spil hinanden gode!
Dyrk samarbejdet på kryds og tværs i 
organisationen, med samarbejdspartnere, 
civilsamfundet, erhvervslivet og verden 
omkring os. Som leder tager du ansvar for 
helheden.  

  S
pil

 hinanden gode gennem:Tillid
Åbenhed
Dialog





   
    

 Te

gn fremtiden gennem
:

Tegn fremtiden!
I Vejle har du styr på rammer, regler og penge. 
Du er også fremsynet, vender udfordringer til 
muligheder og er innovativ. Som leder skaber 
du mening og retning.

   
    

Tegn fremtiden gennem:SamskabelseHverdagsinnovationResiliens





Du skal ville noget!
I Vejle er der højt til loftet og plads til store 
ambitioner! Viljen til at gøre en forskel for 
livet i Vejle handler om, at du vil, tør og gør 
noget med din ledelse – du er målrettet og 
handlekraftig. 

   
   D

u skal ville noget for:

Livet i Vejle



Skolegade 1 • 7100 Vejle 
post@vejle.dk • www.vejle.dk

Ledelse med Vilje er blevet til efter debat på Lederdag, Topleder-
forum og i en særlig nedsat Udfordrergruppe.


