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Vi skal være litt av Ludvig 

Som ledere vil vi være 
omsorgsfulle, lojale og kritiske.
"Ludvig sover lenge om morgenen, 
er plaget med høysnue og er svært 
redd for forandringer. Et sitat som 
er typisk for Ludvig er «det er fali 
det». Ludvig er saktmodig, litt sær, og 
trives best med det gamle. Ludvig er 
pessimistisk og redd for det meste, 
skamklipt – kort i nakken og tett ved 
øra."

Ledere i Alvdal kommune skal ivareta et helhetlig ansvar for 
resultatoppnåelse og effektiv drift ved å tenke helhet,
og handle i egen enhet. Ansvar for økonomi, kommunikasjon, 
personal og faglig tjenesteinnhold inngår i helhetlig ledelse.
 

Verdifellesskap 
Alvdal kommunes visjon “Sammen for Alvdal” skal ligge til grunn for utøvelse av godt 
lederskap. 
Verdiene respekt, medvirkning og lojalitet skal vises i det daglige i leders holdninger 
og handlinger, og jevnlig settes på dagsorden i enheten. Det vi gjør skal tåle 
offentlighetens lys.

Respekt
Respekt er et begrep for vår holdning overfor andre mennesker som viser at vi 
anerkjenner den andres synspunkter og tar hverandre på alvor. Ledere har et særskilt 
ansvar for å sette respekt på dagsorden. Vi kommuniserer åpent og direkte og gir klare 
tilbakemeldinger.

Medvirkning
I Alvdal kommune er mangfold en mulighet og en ressurs. Samspillet i organisasjonen 
og mellom enheter og omgivelser er viktig for å oppnå resultater. Det er en 
lederoppgave å skape åpne og inkluderende arbeidsprosesser – med informasjon og 
medvirkning internt og eksternt.

Lojalitet
Vi argumenterer tydelig for våre synspunkter men viser lojalitet når en beslutning er 
tatt. Vi viser en positiv holdning overfor ansatte, politikere og brukere.

Det menneskelige prinsippet i lederrollen i Alvdal kommune synliggjøres godt gjennom 
Aukrusts verden; den optimistiske, den kritiske, den kreative, den løsningsorienterte.

Vi skal være litt av Solan
Som ledere vil vi være offensive, 
tørre å ta sjanser, være optimister, 
utfordre hverandre.
"Solan Gundersen er morgenfugl, 
nonchalant og ble ruget ut av egget 
i et ospetre nær elven Glomma. Han 
er evig optimist, har alltid på filttøfler, 
strikkeskjerf, og har ikke spesielt høy 
moral. Solans kraftuttrykk «dra meg 
nå baklengs inn i fuglekassa!» er ofte 
referert. Også kjent med uttrykket 
«kom arbeidslyst og treng deg på, 
her skal du motstand finne»."

Vi skal være litt av Reodor 
Som ledere vil vi være kreative, 
nyskapende, løsningsorienterte, 
faglig kompetente og omstillings- 
dyktige.
"Reodor Felgen er sykkelreparatør 
og oppfinner. Arbeidet fra barnsben 
av med en to-takters melkemaskin 
til han ble innlagt på sykehus etter 
et usedvanlig stygt bakspark fra en 
rødkolle. I tidsrommet 1953-1982 
fulgte en rekke fiffige oppfinnelser, 
av hvilke bør fremheves: Den 
pedaldrevne barbermaskin, 
«Sjærnsmellen med klubbe», «Il 
Tempo Gigante» - sykkelreperatørens 
svar på den italienske Ferrari. Felgen 
deltar ikke i selskapslivet.)
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