EN FAGETIK
FOR MEDLEMMER AF HK KOMMUNAL

Formål

Vores faglige formål er at gøre det let at
være borger og virksomhed,
når de er i kontakt med den offentlige
administration.

Vi vil drive og udvikle den kommunale og
regionale sektor ved at
l

l
l
l

Omsætte love og aftaler til opgaver, der skal løses i samarbejde
med kolleger, borgere og virksomheder
Bidrage til bedst mulig brug af økonomi og personaleressourcer
Bidrage til tværgående koordinering og information
Bidrage til udvikling af den offentlige sektor

Det vil vi gøre med fokus på det enkelte menneskes værdighed, fokus på at lov, ret og aftaler efterleves, at
borgere, kolleger og samarbejdspartnere har medbestemmelse og at vi handler med professionel integritet.

Det enkelte
menneskes værdighed Medbestemmelse
Vi vil
l

l

l

respektere en persons valg i egne anliggender
forudsat det ikke skader andre
undgå skade – dvs. undlade handlinger, der
skader eller risikere at skade en person psykisk,
fysisk og socialt
behandle alle fair og retfærdigt – dvs. give eller
yde personen, hvad der tilkommer ham eller hende

Ledetråde i hverdagen
l

l

l

Vi understøtter menneskelige og
værdige relationer
Vi er bevidste om grænserne for at udøve
vores professionelle magt og myndighed
Vi varetager borgerens bedste

Vi vil
l fremme

borgeres selvbestemmelse ved at
understøtte borgere i at se handlemuligheder
og træffe valg i eget liv
l fremme kolleger og samarbejdspartneres
medbestemmelse

Ledetråde i hverdagen
l

l

l

Vi inddrager de relevante parter i sagers
beslutningsproces og vejleder i sager
Vi er lydhøre over for forslag til, hvad vi
kan gøre bedre
Vi deler viden med de relevante parter om,
hvordan et problem kan løses og støtter
borgeren i selv at deltage i løsningen

Lov, ret og aftaler

Professionel integritet

Vi vil

Vi vil

l efterleve

l handle

love og aftaler
l fremme borgeres rettigheder – ved at bruge
og udvikle demokratiske, sociale og kulturelle
rettigheder, der kan sikre borgere goder,
tryghed og muligheden for et værdigt liv
l fremme det gode samarbejde på
arbejdspladsen

med etisk ansvarlighed
l skabe sammenhæng mellem vores professionelle
værdier og vores faglige praksis i hverdagen
l handle med omsorg og ansvar

Ledetråde i hverdagen
l
l

Ledetråde i hverdagen
l

l
l

Vi er bevidste om, at enhver lov, aftale
og retningslinje skal fortolkes, og at vi skal
foretage kritiske og etiske overvejelser om
brugen i praksis
Vi værner om retssikkerhed
Vi arbejder med loyalitet for fællesskabets
interesser og med kritisk bevidsthed
om egne interesser

l
l
l

l

l

l

KOMMUNAL

Vi træffer beslutninger på et etisk velovervejet grundlag
Vi tilstræber høj faglighed og tilegner os løbende
ny viden på eget fagområde
Vi forbedrer og udvikler arbejdsgange og opgaveløsninger
Vi værner om fagets omdømme
Vi medvirker til at synliggøre positive og
negative konsekvenser af love og aftaler
Vi møder andre faggrupper med ligeværdighed og gensidig respekt
Vi prioriterer professionelle værdier
frem for egne holdninger
Vi er omhyggelige med at opfylde
tavshedspligten og sikre
informeret samtykke
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