
Administrativt ledelsesgrundlag for HK Sydjylland
Det er afgørende vigtigt, at HK Sydjylland på alle måder og til stadighed er en bæredygtig organisation – 
demokratisk, fagligt og økonomisk. 

Sund og god ledelse er en tidskrævende indsats i samspillet mellem de politiske visioner, den strategiske 
mission og ikke mindst den daglige udførelse af opgaverne. Og vi er overbeviste om at god og sund ledelse gør 
en mærkbar forskel – for hele HK Sydjylland; medlemmer, politikere, ledere og medarbejdere. 

Vi bestræber os som ledelse på altid at tage udgangspunkt i medlemmerne og de potentielle medlemmers 
ønsker og behov, i alt hvad vi gør og siger.

Vi tror ikke at gårsdagens redskaber kan løse morgendagens problemer, og vi skal derfor være en 
udviklingsorienteret organisation, hvor medarbejdere oplever god relationel ledelse, som giver den motivation, 
inspiration, høj grad af selvansvar og det blide skub i ryggen, som gør at alle kan tro på at vi kan lære nye tricks 
og gå veje vi ikke har været på før. 

Vi bestræber os derfor på en ledelse som er:
 ∕ Ordentlig både i det som vi siger og gør. 
Ordentligheden er for os at gøre det rigtige, på det 
rigtige tidspunkt, og med de rigtige intentioner. 

 ∕ Ordentligheden tager udgangspunkt i helheden, 
opgaven, og individet – og i den rækkefølge. 

 ∕ Langtidsholdbar. Vi skal, for at forblive relevante, 
levere det rigtige til vores medlemmer i rette tid og 
til rette kvalitet. 

 ∕ Opgavefokuseret. Vi tror på at opgaven skal sætte 
holdet, og at vores medlemmer er bedst tjent med 
usynlige overgange, hvor de mærker så lidt til HKs 
interne opdelinger, grænser og arbejdsgange, som 
overhovedet mulig.

 ∕ Tillidsbaseret og dermed ikke bygger på kontrol. Vi 
har tillid til, at den enkelte kan forvalte sit ansvar og 
frihedsrum. Ledelse er at sætte en tydelig retning, 
turde stå fast, give sparring og coaching og lade 
medarbejderne om detaljerne, så de kan finde 
deres egen måde at løse opgaven på. 

 ∕ Motiverende og tryg. Det fordrer et godt 
arbejdsmiljø, hvor det okay at prøve noget af, og 
have behov for sparring. På den måde udvikler vi 
både organisationen og vores allesammens faglige 
og menneskelige kompetencer. 

Vi forventer til gengæld:
 ∕ Motiverede og fagligt dygtige medarbejdere, 
som er interesserende i vores kerneopgave med 
medlemmer og potentielle medlemmer.

 ∕ Gode tovejs relationer mellem ledelse og 
medarbejdere, hvor tilliden går begge veje – fra 
ledelse til medarbejdere og fra medarbejdere til 
ledelsen.

 ∕ Ærlighed, og at man som medarbejder altid går 
direkte til dem som kan gøre noget ved det som 
man udfordres af – uanset som det er kolleger eller 
ledelsen.

 ∕ Ledelse op-ad-til. Vi er hverken tankelæsere 
eller faglige specialister, og har derfor brug for 
medarbejdernes input og konstruktive forslag til, 
hvordan vi bedst løser de udfordringer, som vi til 
enhver tid måtte stå over for som organisation.

Sammen kan vi mere:
Alene kan vi kun gå skridt, men sammen kan vi gå mil. Det gælder også i ledelse. 

Vi har derfor brug for, at I hjælper os med / efterspørger:

 ∕  Mellemregningerne og flere ord på de beslutninger som vi træffer.
 ∕ Tålmodighed så forandringerne kommer til at ske i et mere passende og tilpas tempo. 
 ∕ At bedrive differentieret ledelse, så vi bliver den bedst mulige ledelse for lige netop 
dig. 

 ∕ At få den hjælp og støtte som I har brug for. Som medarbejder er man altid velkommen 
til at tage initiativ til nødvendige dialoger, også på mail og telefon, også selv om vi af 
og til har en ganske booket kalender.




