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StillE Oprør
Der hersker en meget 
 udbredt civil ulydighed i 
den danske folkeskole.

prOfESSiONaliSEriNg
Medarbejderne i hollandske 
kommuner får ansvaret og 
fagligheden tilbage.

thOr-SagEN
Tværfaglig krisehåndtering  
gav Tønder Kommune  
ekstra ballast.
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Den offentlige sektor 
er blevet management
teoriernes losseplads
Dennis Kristensen, formand  for FOA
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Kontrol, bureaukrati og statslig regulering er varme 
emner i debatten om kommunalt ansattes arbejdsfor-
hold. Det præger den første udgave af magasinet KON-
ZENS.

Beslutningstagere fra både organisationer og kom-
muner er godt trætte af at se medlemmer og medar-
bejdere miste arbejdsglæden i bunker af formularer og 
skemaer. 

I Holland har myndighederne erkendt, at stram styring 
ødelægger professionalismen. En dansk forsker fortæl-
ler, hvordan hollandske beskæftigelsesmedarbejdere 
nu får deres faglighed og ansvar tilbage.

Trivsel handler også om god ledelse - og god ledelse i 
krisesituationer. I Tønder måtte to kommunale chefer 
gennem mediemaskinen, da baby Thor blev bortført. 

Du kan også læse om en ny mødeform i Odense kom-
mune, som har givet større interesse for beslutnings-
processerne. 

Hjerneforskeren Peter Lund Madsen løfter sløret for, at 
han som dreng ville være ’kommune’, når han blev stor.

Endelig er der inspiration til, hvordan I får mindre ked-
sommelige møder….

KONZENS er tværmediel. Magasinet findes i en web-
udgave på www.lederweb.dk og www.personaleweb.dk

På www.youtube.com/konzens1 og www.personale-
web.dk finder du desuden videoer og slideshows, som 
knytter sig til artiklerne. 

God fornøjelse! Send os en e-mail med ris og ros: 
redaktion@tendens.net

KOmmuNalE 
mEdarbEjdErE 
KaN SElv

lEdEr

KOlOFON

udgivEr: 
KL og KTO

aNSvarShavENdE 
 rEdaKtør:
Sine Sunesen

rEdaKtiON: 
Tendens

vidEO Og SlidEShOw: 
Tendens
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KL og KTO har besluttet at udgive et journalistisk 
magasin med fokus på tre emner: trivsel på ar
bejds pladsen, medindflydelse på eget arbejde og 
rekrut tering.

Baggrunden er en aftale om at styrke indsatsen 
på de tre områder. Aftalen blev indgået mellem KL 
og KTO ved overenskomstfornyelsen i 2008. 

Magasinet, som har fået navnet KONZENS, ud
kommer fire gange fra november 2009 til juni 2010. 
Målgruppen er beslutningstagere og meningsdan
nere, som beskæftiger sig med løn og ansættel
sesvilkår for ansatte i kommunerne. 

aNNONcEr: 
Tendens

iSSN:
19041012

OPlag:
10.000

layOut: 
ADMAN

tryK: 
Best Buy Brokers

FOrSidEFOtO:
Gitte Sofie Hansen
 
KONtaKt: 
Tendens, 
Rosenvængets Allé 11, st., 
2100 København Ø  
Tlf. 33939407 
 redaktion@tendens.net
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iNdhOld

vi har ladEt lEdErNE 
gÅ PlaNKEN ud
Fem skarpe spørgsmål 
til Dennis Kristensen om 
velfærdsledelse. 

KÆrligE Og SEjE
SOSUassistenter forvandlet 
til filmhold. Emnet: Rekrut
tering. 

thOr-SagEN StyrKEdE 
FOrvaltNiNgEN
En vanskelig sag gav vigtige 
erfaringer til tværfagligt 
samarbejde. 

KOrt Nyt 12

KaNtiNE mEd 
PladS til glÆdE
Allerød Kommune har slået 
kantinen sammen med et 
beskæftigelsesprojekt. 

FarvEl til tillidEN
Oprør indefra: Flere og 
flere arbejdspladser i det 
offentlige erklærer sig Kon
trolfri Zone. 

mødEr mEd mENiNg
Tag stolene væk og stå 
op! Gør møder frivillige at 
 deltage i!  

Ny PrOFil til 
KONg FrEdEriK
Plejehjemmene på Frederiks
berg bliver moderniseret og 
branded. 

giv OS FaglighEdEN 
tilbagE
I Holland skal medarbejderne 
til at være frontpersoner 
igen. 

SamarbEjdE i 
Et højErE gEar
Odense Kommune har gjort 
en aktiv indsats for reel med
indflydelse. 

KOmmuNEN Er 
mit FÆllESSKab
HjerneMadsen har varme 
følelser for sin kommune. 
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tekst: Af Helle Baagø Foto: Scanpix

lEdElSE

KONZENS har stillet Dennis Kristensen fem 
skarpe spørgsmål om, hvorfor offentlige le-
dere skal konfronteres med endnu et ledel-
ses begreb.

1. Du har selv været inde på, at ledere i kom
munerne er udsat for en strøm af skiftende 
managementprincipper. Nu vil du indføre et 
nyt begreb som ’velfærdsledelse’. Hvad skal en 
plejehjemsleder bruge det til?
“Vi har ganske rigtigt i en lang årrække ukri-
tisk overtaget ledelsesprincipper fra det pri-
vate erhvervsliv. Vi er blevet management-
teoriernes losseplads. Når de er udtjent i den 
private sektor, overtager vi dem i den offent-
lige!

Nu prøver vi at stoppe op, tænke os om en 
ekstra gang og sige: Der er måske noget, der 
er så specielt i den offentlige sektor, at man 
ikke bare kan gøre, som Toyota har gjort. Mit 
udgangspunkt er, at det må være noget andet 
at lede mennesker, der står ansigt til ansigt 
med borgeren, end at kontrollere emner på et 
samlebånd.”

vi har ladEt lEdErNE 

gÅ PlaNKEN u
 

Den offentlige sektor er blevet 
de private managementteoriers 
losseplads, mener FOA-formand 
Dennis Kristensen. Han vil have 
fokus på velfærdsledelse. Der skal 
forskes i, hvordan man leder kom-
petente frontmedarbejdere i kom-
munerne: “Vi kan ikke bare gøre, 
som Toyota har gjort.”

d
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blÅ bOg
Dennis Kristensen er 56 
år og uddannet portør. 
Siden 2002 har han væ
ret formand for FOA, Fag 
og Arbejde. Hans faglige 
karriere startede, da han 
i 1977 blev tillidsmand 
for portørerne på Her
lev Sygehus. I 1985 blev 
han medlem af forbun
dets hovedbestyrel se og 
i 1996 formand for FOA 
afdeling 1. 
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2. Risikerer du ikke at kaste en masse ressourcer ind 
på noget, der stresser lederne ude på arbejdspladserne, 
fordi de nu skal forholde sig til endnu en ny form for 
ledelse?
“Jeg kommer med noget nyt, som kunne indebære den 
risiko. Men jeg håber, at det er markant anderledes end 
de ledelsesteorier, vi har set hidtil, fordi det handler om 
at understøtte, at den ansatte selv træffer beslutninger-
ne. Der er noget unikt i den offentlige sektor. Her skal 
der tænkes ledelse på en anden måde. Dem, der skal 
ledes, er kompetente mennesker, der selv skal kunne 
træffe afgørende valg, ansigt til ansigt med borgeren.”

3. Du taler meget om, at det er meget komplekst alt 
sammen i den offentlige sektor. Hvor svært kan det være 
– det er jo arbejdspladser ligesom alle andre?
“Hvis du tager ældreplejen, har man måske i virkelig-
heden valgt den indgangsvinkel, der hedder ’hvor svært 
kan det være’: Vi kan da bare udstyre social- og sund-
hedshjælperen med en liste over, at hun starter kl. 07, 
og kl. 7.10 skal hun være hos fru Jensen, 7.12 forlader 
hun fru Jensen, og kl. 7.14 er hun hos hr. Hansen … Man 
bliver ledet, som om man ikke havde hovedet med på 
arbejde. Men der står jo ikke en leder ved siden af, når vi 
skal træffe en beslutning inde hos fru Jensen. Og sam-

tidig oplever vi, at hvis noget går galt på et ældrecenter 
i Nordjylland, bliver det til en sag for Christiansborg.”

4. Risikerer I ikke, at problemerne endnu en gang bliver 
defineret af nogle teoretiske forskere, som ikke tager ud
gangspunkt i virkeligheden?
“Der er selvfølgelig en risiko for, at forskning i vel-
færdsledelse bliver verdensfjern. Men vi har ikke nogen 
forskning i dag om, hvad der gør ledelse speciel i for-
hold til mennesker, der arbejder i børnehaver, på pleje-
hjem osv. Hvis vi får forbundet praksisnær ledelse med 
forskning, tror jeg, vi kan få lavet noget mere brugbart 
end bare at overtage mantraer fra det private erhvervs-
liv.”

5. Alt dette kunne tyde på, at du ikke synes, at kommu
nale ledere gør det godt nok i dag?
“De gør det forbavsende godt i forhold til de ringe vil-
kår, de har fået. Da vi fik en omfattende decentralise-
ring i kommunerne, fik lederne på institutionerne in-
gen uddannelse, opbakning eller noget på lønsedlen. 
Vi har ladet lederne gå ud på planken og sagt: Prøv at 
føle jer frem med fødderne. Måske ryger i igennem og 
lander nede i vandet. Men så er det bare ærgerligt!”

lEdElSE

vidEOhENviSNiNg

Video med Dennis 
 Kristensen på www.
youtube.com/konzens1 
og www.personaleweb.
dk, 

ØkOnOMi- Og erhvervsminister Lene Espersen  
(Kons) siger til KONZENS, at hun selv har været me-
get begejstret for ideen og arbejdet ihærdigt for, at den 
kunne blive en del af finanslovsforhandlingerne.

“Jeg er blevet inspireret af nogle af de offentlige or-
ganisationer til at få etableret et center, der skal foku-
sere på praksisnær ledelse og på, hvad der virker i den 
offentlige sektor. Vi skal have sat gang i projekter, der 
dokumenterer effekten, og brede denne viden ud til 
andre offentlige ledere”, siger hun.

Lene Espersen erkender, at det giver specielle udfor-
dringer at lede arbejdspladser, der har med mennesker 
at gøre, og at de ikke altid dækkes ind af management-
teorier fra det private erhvervsliv.

“Offentlige ledere skal have nogle særlige redskaber, 
som de kan bruge, hvad enten de leder en daginstitu-
tion, en skole eller et plejehjem. Og medarbejdere med 
daglig borgerkontakt skal inddrages mest muligt i de 
konkrete projekter, som videncenteret sætter i gang. 
Mange gode ideer kommer nedefra”, siger hun.

20 millioner
Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat i alt 20 mil-
lioner kroner til Videncenter for velfærdsledelse i pe-
rioden 2010-2013. De to millioner går til opstartsfasen 
i 2010. Derefter er bevillingen på seks millioner kroner 
om året i tre år. 

kort før kOnZEnS gik i trykken fik Danmark et 
nyt Videncenter for velfærdsledelse som en del af 
regeringens finanslovsforlig med Dansk Folkepar-
ti. Projektet har foreløbig en levetid på fire år.

cENtEr FOr vElFÆrdSlEdElSE EN rEalitEt

Vi skal have dokumenteret, 
hvad der virker, siger Lene 
Espersen. Foto: Helle Moos
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I FrEDErIKSVærK, HUNDESTED og 
opland støder man en gang imellem på den 
samme slags røde biler. Det er hjemmeple-
jens køretøjer, og de nøjes ikke med et diskret 
kommunalt logo. De går til indholdet med 
det samme: Kærlige & seje, står der med store 
bogstaver på bilen. Værsgo, hjemmehjælpen 
er på vej. 

De røde biler er del af kampagnen i Hals-
næs Kommune for at fastholde og rekruttere 
til ældreplejen. En anden del er en række små 
film, som man også har kunnet se som bio-
grafreklamer i området og på nettet. 

Lige fra starten i februar har det været vig-
tigt, at det var medarbejdernes kampagne. 
De kender bedst de gode historier. De har 
sammen med kolleger fået mulighed for at 
lave film om de daglige udfordringer og kun-
ne fortælle i levende billeder, hvorfor det er 
sejt at arbejde i ældreplejen i Halsnæs Kom-
mune. 
 
intern involvering
Det begyndte med en politisk beslutning om 
at gøre en særlig indsats for at fastholde og 
rekruttere medarbejdere til ældreområdet. 
Kampagnen har været lang tid undervejs. 
Det tager længere tid at få medarbejderne 
involveret, end hvis man havde ansat et re-
klamebureau. Flere store inspirationsmøder 

mundede ud i et nyt slogan for ældreplejen. 
Og det hedder i øvrigt ikke ældreplejen mere! 
Det lød for støvet, og der er også andre end 
de ældre, der får kommunal pleje. Nu hedder 
området Sundhed og Pleje – og kan så efter-
følges af sloganet Kærlige og Seje. Det var de 
egenskaber og værdier, medarbejderne fandt 
frem til, sammen karakteriserede medarbej-
derne på området.
 
Ekstern hjælp
Der skulle fortælles gode historier om ar-
bejdet. De kom til at handle om mødet med 
mennesker, og hvordan man kan forandre 
ting til det bedre ved at være en varm og ved-
holdende medarbejder. 

Formidlingen blev hjulpet på vej af eks-
terne konsulenter. Der var historiefortæller-
kurser for medarbejderne, så de var rustet til 
at komme ud og møde skoleklasser.

Om de små biograffilm samarbejdede 
Hals næs kommune med filmproduktionssel-
skab Zoomstory. 18 med arbejdere deltog som 
skuespillere, instruktører, kameramænd og 
manuskriptforfattere, hvorefter Zoom story 
gjorde filmene færdige teknisk og filmisk.

men virker det?
Kampagnen har løbet det meste af et år. 
KONZENS har spurgt kampagnens planlæg-

ningskonsulent Olai Birch, om den har vir-
ket. Er de unge strømmet til området?

“Vi har i hvert fald ingen rekrutteringspro-
blemer! Men det er svært at sige, hvor meget 
vi skal takke den økonomiske krise for det!”

Det er i hvert ganske gratis at lade inspi-
rere af kampagnen, der er grundigt beskre-
vet på www.kaerligeogseje.halsnaes.dk, hvor 
man også kan se filmene og læse historierne.

rEKruttEriNg & FaSthOldElSE

KÆrligE Og SEjE

Biografreklamer har væ-
ret en del af kampagnen 
i Halsnæs Kommune for 
at rekruttere nye genera-
tioner til ældreplejen. Og 
historierne bliver fortalt af 
medarbejderne selv.

tekst: Af Mette Johansen 
Foto: Henrik Rysbakke Nielsen

halSNÆS KOmmuNE

Frederiksværk og Hundested Kommuner 
blev den 1. januar 2007 lagt sammen til 
FrederiksværkHundested Kommune. Et 
år efter skiftede kommunen navn til Hal
snæs Kommune efter en navneafstemn
ing blandt kommunens borgere.
Ældreområdet i Halsnæs omfatter hjem
meplejen, genoptræningscenter, aflast
ningspladser, daghjem og aktivitetshus. 
Kommunen har flere forskellige plejehjem 
og (nybyggede) ældreboliger.
Kommunen har næsten 2500 fastansatte 
medarbejdere.
Kommunen har sammenlagt 30.824 bor
gere pr. 1. januar 2008.

gamle stjerner
De ansatte i ældreplejen i Halsnæs Kom
mune optræder som film-crew og de ældre 
har fået stjernestatus. Processen foldede 
sig ud i samarbejde med kommunikations
selskabet Zoomstory. Filmene kan ses på 
www.kaerligeogseje.halsnaes.dk
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“DET HELE SKETE ti minutter før, jeg skulle 
på ferie med min familie. Min første tanke var, 
at det her ville blive stort, og at pressen ville 
overfalde os. På grund af arven. Og det skete 
så også.”

Forvaltningschef i Børn- og Skoleforvalt-
ningen i Tønder Kommune, Viggo Christen-
sen, sidder normalt forholdsvis uforstyrret 
på sit kontor på Skærbæk rådhus, men for få 
måneder siden var det ham, der kom i fokus, 
da den samlede danske journaliststand vendte 
kameraer og blokke mod det sydvestlige hjør-
ne af Jylland for at afdække en af årets største 
historier i den danske presse: historien om 
narkobaby Thor, der bliver bortført af sine for-
ældre, fordi han skal tvangsfjernes. Historien 
om en kommune, der ikke har styr på tingene 
med enorme menneskelige omkostninger til 
følge. Historien om Tønder Kommune, der 
svigter de svageste – igen.

“Der er hævet over enhver tvivl, at Tønder 
Kommune har et belastet navn, og det hænger 
selvfølgelig sammen med den meget omtalte 
Tønder-sag fra 2005, hvor to piger blev mis-
brugt seksuelt. Derfor vækker det selvfølge-
lig nogle ubehagelige associationer, når der 
opstår en sag, der handler om børns ve og 
vel netop i Tønder Kommune, men tingene 
har bare intet med hinanden at gøre. Selve 
Tønder-sagen stammer fra en af de seks kom-
muner, som indgik i Tønder Kommune med 
kommunalreformen i 2007, så vi har så at sige th
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Sagen om den bortførte 
baby Thor placerede 
tidligere i år igen Tøn-
der Kommune på kortet 
som en kommune, hvor 
sociale sager løber løbsk, 
mens forvaltningen ser 
magtesløs til. Men rent 
faktisk er Thor-sagen en 
historie om en forvalt-
ning, der gjorde alt efter 
bogen og nu har forbed-
ret rekrutteringspoten-
tialet samt fået en mere 
sammentømret leder-
gruppe.

tekst: Af Jesper Krusell Foto: lene Esthave

KriSEhÅNdtEriNg
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to klare mål
Baby Thor skal tilbage i god behold 
– og Tønder Kommunes navn og 
rygte skal ikke plettes. Det var 
den dobbelte opgave for forvalt
ningschef Viggo Christensen, og så 
måtte ferien udsættes.

bare arvet navnet. Og dermed også sagen,” 
siger Viggo Christensen, som fredag 3. juli 
i år altså måtte ringe til sin kone for at for-
tælle, at ferieplanerne måtte stilles i bero 
på grund af et forældrepar fra Skærbæk, der 
kort forinden havde bortført deres baby fra 
Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

ikke på min vagt
På et kontor få meter fra forvaltningschefen 
sad Morten E. Snitker, der som nyansat ju-
rist i Ledelsessekretariatet i Den Centrale 
Stab i Tønder Kommune havde sin blot 
tredje arbejdsdag. Han havde dagen før hørt 
om Thor-sagen. Tvangsfjernelsessager er 
ikke unormale for en jurist i en børne- og 
skoleforvaltning, men da Viggo Christensen 
ringede fredag eftermiddag og fortalte om 
bortførelsen, vidste Morten E. Snitker godt, 
at sagen var alt andet end normal.

“Jeg stod med jakken på, da telefonen 
ringede, men da jeg hørte, at det drejede sig 
om Thor, vidste jeg godt, at det her var vig-
tigt. I Tønder Kommune bærer vi rundt på 
Tønder-sagen, og lige netop børneområdet 
har et enormt fokus. Så jeg fik hængt mit 
overtøj på plads og gik i gang med at læse op 
på sagen og få styr på, hvilke oplysninger om 
Thor og hans forældre vi i forhold til person-
dataloven kunne videregive til pressen, poli-
tiet og andre. Jeg kommer fra området, og da 
jeg tog dette job, havde jeg den holdning, at 
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vi ikke kan tåle endnu en Tønder-sag – og det 
skulle da slet ikke ske ’på min vagt’. Alt skulle 
være perfekt,” siger Morten E. Snitker.

Stole på rutinen
Forvaltningschefen og juristen satte sig sam-
men med gruppelederen for forvaltningens 
sagsbehandlere og lavede en midlertidig plan 
for, hvordan sagen skulle gribes an. Tønder 
Kommune har nemlig ikke en beredskabs-
plan liggende klar i skuffen til sådanne si-
tuationer, forklarer forvaltningschef Viggo 
Christensen.

“Det kan man ikke have. Denne sag var 
helt speciel, og derfor blev jeg nødt til at 
stole på min rutine. Men det var også der-
for, vi satte os sammen. Det var vigtigt, at jeg 
havde nogen at sparre med, for jeg havde to 
helt klare målsætninger. For det første skulle 
vi have Thor – og hans forældre – hjem i sik-
kerhed, og for det andet skulle vi redde kom-
munens navn. Der stod meget på spil,” siger 
Viggo Christensen, som hen over weekenden 
udvidede beredskabsgruppen med borgme-
steren, kommunaldirektøren, en repræsen-
tant for kommunikationsafdelingen samt 

kom munens Børn- og ungechef Elsemarie 
Lauvring, som egentlig var gået på ferie.

I begyndelsen var fokus næsten udeluk-
kende rettet mod sygehuset, men da det gik 
op for pressen, at familien havde hjemme 
i Tønder Kommune, steg medieinteressen 
voldsomt. Da Thor og hans forældre blev 
fundet i Tjekkiet, tog det hele fart. Elsema-
rie Lauvring havde nu overtaget kontakten til 
medierne.

“På et tidspunkt talte jeg med en journa-
list i en halv time, og da jeg lagde røret på, 
var der tikket 22 beskeder ind på min telefon. 
I den situation var det virkelig godt at have 
det talepapir, som var udarbejdet i samarbej-
de med kommunikationsafdelingen. Det var 
med til at skabe overblik, selv når det gik rig-
tig stærkt,” siger Elsemarie Lauvring.

Hun og Viggo Christensen brugte bl.a. 
meget energi på at dræbe myten om, at Thor 
blev fjernet, fordi forældrene var misbrugere.

“Det har hverken vi eller sygehuset no-
gensinde sagt. Vi havde netop eksplicit aftalt 
med sygehuset, at der ikke var belæg for at 
tale om misbrug eller om, at forældrene var 
narkomaner,” siger Viggo Christensen.

Frustrationer hos medarbejderne
Men det er ikke kun det eksterne pres, der er 
stort. Der skal også tages hensyn til medar-
bejderne, og Elsemarie Lauvring erkender, at 
det er en svær øvelse – især når det er ferietid.

“Når en sag bliver så stor, kan den enkelte 
sagsbehandler føle sig koblet af,,  og at chefen 
går ind og tager over. Jeg må erkende, at mit 
fokus i denne sag var på Thor og på Tønder 
Kommunes ry, og jeg var ikke opmærksom 
nok på at drage omsorg for den konkrete 
sagsbehandler. Det er en erfaring, jeg har ta-
get med mig,” siger Elsemarie Lauvring.

Når kommunens ry fylder så meget hos 
sagens nøglepersoner, skyldes det ifølge Vig-
go Christensen også det faktum, at Tønder-

sagen har fået statsforvaltningen til at stille 
skærpede krav til kommunen. Det betød 
eksempelvis, at kommunen fik afslag på at få 
forlænget tidsfristerne på et tidspunkt, hvor 
forvaltningen var bagud med § 50-undersø-
gelser og opfølgningen på handleplaner.

ankestyrelsen bakker op
Baby Thor og hans forældre blev fundet i 
Brno i Tjekkiet 16. juli, og Thor bor nu hos en 
plejefamilie. Siden har Ankestyrelsen stad-
fæstet Tønder Kommunes beslutning om, at 
Thor skulle fjernes uden samtykke.

Det er også blevet stadfæstet, og at Thor 
kun må have samvær med sine biologiske for-
ældre under opsyn. Det glæder jurist Morten 
E. Snitker.

“Nu har Ankestyrelsen gennemgået sagen, 
og vi er blevet bekræftet i, at vi har handlet 
rigtigt. Det er vi lettede over, for vi håber, at 
det kan være med til at mane det spøgelse i 
jorden, som svæver rundt hernede efter Tøn-
der-sagen. Vi har vist, at vi godt kan tackle de 
sociale sager. Også dem, der er svære,” siger 
Morten E. Snitker.

gode erfaringer
På ledelsesgangen glæder Viggo Christen-
sen og Elsemarie Lauvring sig også over den 
måde, som Thor-sagen er blevet håndteret 
på.

“Vi har lært en masse af denne sag. I ledel-
sesgruppen har vi på egen krop mærket be-
tydningen af at have hinandens opbakning. 

KriSEhÅNdtEriNg

trE mOralEr SEt i baKSPEjlEt
Nedsæt en beredskabsgruppe, der er lille 
og effektiv og samtidig sammensat så 
bredt, at tværfagligheden er sikret. Altså 
både ledere, kommunikationsfolk og juri
ster. 
Sørg for at bakke hinanden op. Presset 
kan blive stort, og de fleste har behov for 
at dele viden og erfaring med andre – og 
behov for at føle, at man ikke står alene.
Få udarbejdet et talepapir med de fakta, 
pointer og argumenter, som er vigtige at få 
fremført. Når stormen først rammer, kan 
det være svært at bevare overblikket.

beredskabet i tønder
De tre nøglepersoner i Tønder Kommunes 
beredskabsgruppe: Jurist i Ledelsessekre
tariatet, Morten E. Snitker, kommunens 
Børn og ungechef, Elsemarie Lauvring og 
forvaltningschef i Børn og Skoleforvaltnin
gen, Viggo Christensen.
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Tidligere har jeg siddet alene med håndterin-
gen af svære sager, og det har været en vir-
kelig positiv oplevelse at have en beredskabs-
gruppe i ryggen,” siger Viggo Christensen, og 
Elsemarie Lauvring supplerer:

“Vi er samtidig blevet bevidste om, at vi 
i fremtidige sager skal have større fokus på 
omsorgsdelen i forhold til vores egne medar-
bejdere. Vi skal simpelthen være bedre til at 

orientere lederne ned i systemet. Alt sammen 
er det noget, der er med til at øge trivslen – 
både i ledergruppen og blandt medarbejder-
ne,” siger Elsemarie Lauvring.

bedre rekrutteringsgrundlag
Det er imidlertid ikke kun cheferne i Tønder 
Kommune, der har følt, at bølgerne har gået 
lige vel højt i Thor-sagen. Formanden for 

Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, 
mener, at kritikken af Tønder Kommune har 
hvilet på et tyndt grundlag.

“Der er en tendens til, at en masse ’eksper-
ter’, som ikke har et indgående kendskab til 
en given sag, lader til at vide bedre. Jeg synes, 
der mangler en grundlæggende forståelse 
for, at medarbejderne i en kommune handler 
med udgangspunkt i den viden, de har, på det 
tidspunkt, hvor de er nødt til at træffe en svær 
beslutning,” siger Bettina Post.

“Vi må have den største respekt for, at 
de her medarbejdere har påtaget sig en me-
get svær opgave og et stort ansvar. Det er for 
nemt at sætte spørgsmålstegn ved de fag-
lige beslutninger uden at kende alle sagens 
aspekter, og den tendens ser vi ofte i sociale 
sager – ikke mindst i mediedækningen,” siger 
Bettina Post.

I Tønder Kommune vurderer Viggo Chri-
stensen, at den melding kan få endog meget 
stor betydning for kommunens evne til at re-
kruttere medarbejdere i fremtiden.

“Vi opfatter os selv som en forvaltning, 
hvor fagligheden er i højsædet, og vi er 
enormt glade for, at Dansk Socialrådgiverfor-
ening er med til at rette fokus på, at social-
rådgivernes arbejdsvilkår skal respekteres. Så 
kigger man isoleret på rekrutteringsaspektet, 
kan sagen vise sig at være positiv for Tønder 
Kommune,” siger Viggo Christensen.

“Tidligere har jeg siddet alene med håndterin
gen af svære sager, og det har været en virke
lig positiv oplevelse at have en beredskabs
gruppe i ryggen, når presset vokser.

”
tøNdEr KOmmuNE
Tønder Kommune er Danmarks femtestør
ste kommune arealmæssigt og har 40.381 
indbyggere.
Seks kommuner blev til én i forbindelse 
med kommunalreformen i 2007, og Tøn
der Kommune grænser i dag op til Es
bjerg Kommune, Haderslev Kommune og 
Aabenraa Kommune samt til Tyskland.

Viggo Christensen, forvaltningschef
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KOrt Ny t

Projektleder Eva Høegh har talentspejdere 
ude. Hun vil gerne have så mange kandidater 
som muligt til Hverdagsmesterskabet. Som 
kommunalt ansat kan du nominere en kol
lega, der gør en glad forskel i hverdagen. Og 
du må også gerne sende en nominering, selv 
om du ikke er kommunalt ansat. Måske er du 
rigtig glad for dine børns pædagog eller din 
skraldemand! 

Hverdagsmesterskabet er et bærende ele
ment i KL’s, Danske Regioners og KTO’s Per
sonalepolitisk Messe 2010 – Grib hverdagen 
i Bella Center den 12. januar 2010. På de en
kelte stande bliver det også reglen mere end 
undtagelsen, at det er de praktiske folk, der 
fremlægger temaerne, frem for konsulenter. 
Messen bliver stor, meget stor. Der kan være 
omkring 5000 deltagere. Der er frist for til
melding den 29. oktober, men Eva Høegh me
ner, at der vil være mulighed for wildcards på 
dagen. De store temaer er Sundhed & Trivsel, 
Medindflydelse og Rekruttering, Ledelse og 
Kompetenceudvikling. 

Der er omkring 100 tilbud i mange forskel
lige formater. På den store scene er de brede 
tilbud – bl.a. Chris McDonald. I det mindre 
format fylder gode historier – cases – fra hele 
landet godt op. Eva Høegh er gået på jagt ef
ter den gode historie om kommunalt ansatte, 
der klarer udfordringerne på nye kreative må
der, der kan være til inspiration for andre.

De enkelte medarbejdere får selv lov til at 
præsentere deres historie, men de vil blive 
hjulpet af bl.a. en filminstruktør og en reto
riker, før de stiller op til workshops og diskus
sioner.

Så kom og hør bl.a. om, hvordan Region 
Midtjylland tackler arbejdsklimaet med de 
tre d’er – dialog, dygtighed og dristighed, om 
hvordan man går fra repræsentation til ind
dragelse i Helsingør Kommune, eller hvordan 
udviklingshæmmede serverer Glad Mad på 
Allerød Rådhus.

Læs mere på www.gribhverdagen.nu og 
www.hverdagsmesterskabet.dk

hverdagens helte
kL og kTO har udskrevet en filmkon-
kurrence for unge. De 13-20-årige bliver 
opfordret til at lave en kort film (maks. 
to minutter) – evt. på deres mobiltele-
foner – om kommunalt ansatte. Om 
hvordan disse hverdagens helte tør tage 
de daglige udfordringer op og om den 
forskel, man som ansat i en kommune 
gør for andre mennesker. 

Vinkel og historie bestemmer de 
kreative selv. Emner er der nok af, der 
er en halv million kommunalt ansatte i 
Danmark.

Projektet hedder Modige Film, og 
startskuddet har lydt. Til konkurrencen 
knytter sig en omfattende hjemmeside, 
hvor man kan se de indsendte film, men 
også læse og lære meget mere om kom-
munalt ansatte.

Der er iPods og biografbilletter at 
vinde, og for KL skulle gevinsten gerne 
blive en større bevidsthed blandt unge 
om det kommunale arbejdsmarkeds 
muligheder. 

Manglen på lærere, SOSU-assistenter 
og pædagoger bliver et større problem i 
de kommende år, hvor de store årgange 

går på pension, og de små årgange træ-
der ind på arbejdsmarkedet. Udvik-
lingen kan kun ændres, hvis de unge i 
stigende grad bliver interesseret i at ud-
danne sig til job i kommunerne. 

Konkurrencen løber frem til årsskif-
tet. Vinderne bliver fundet dels gennem 
seerafstemning på nettet og dels af et 
dommerpanel. Ud over at man løbende 
kan se filmene på nettet, vil de helt sik-
kert blive præsenteret på den personale-
politiske messe Grib hverdagen! i januar 
2010.

Så kig dig omkring. Måske ligger der 
en lang teenager på sofaen, der skal have 
en udfordring. Måske er det en kom-
mende filminstruktør – måske en kom-
mende kommunalt ansat!

Læs mere på www.modigefilm.dk

vi FiNdEr OS iKKE i dEt

Kommunalt ansatte kan blive udsat for mobning, 
vold og chikane, især i mødet med klienter/kunder/
patienter. Derfor aftalte KL og KTO ved forhandlin
gerne i 2008, at der i kommunernes MEDsystem 
skulle udarbejdes retningslinjer for indsatsen mod 
vold, mobning og chikane. Det har nu resulteret i 
pjecen Undgå vold, mobning og chikane. 

Pointen er, at ingen skal finde sig i mobning. 
Hverken fra brugere eller kolleger og ledere. Men 
mobning er en giftig ting, fordi det ofte indebærer, 
at den forulempede har svært ved at forsvare sig 
uden at gøre sig yderligere sårbar. Derfor skal sik
kerhedsrepræsentanten også være klædt på til at 
handle, selv på en mistanke. Pjecen peger på en 
trepunktsløsning: identifikation, forebyggelse og 
håndtering. Og kommer med en lang række anbe
falinger til fornuftige handlingsforløb samt sætter 
fakta og tal på fænomenet. 

Vejledningen Undgå vold, mobning og chikane 
kan rekvireres på www.personaleweb.dk 

Konkurrence

www.modigefilm.dk

hvErdagSmEStErSKabEt
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— FÅ VORES NYHEDSBREV MED PRESSE, VÆRKTØJER OG VIDEN

— OVER 1000
 
FRIT TILGÆNGELIGE ARTIKLER, REDSKABER MV.

— UAFHÆNGIG AF KOMMERCIELLE INTERESSER

OVER 
20.000 LEDERE
BRUGER OS
GØR DU?

BESØG OS PÅ WWW.LEDERWEB.DK
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rummElighEd

KaNtiNE mEd 

PladS til glÆdE
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I ALLErøD KOMMUNE har køkken fag-
ligt personale og udviklingshæmmede siden 
sommeren 2008 samarbejdet i kantinen om 
at tilberede ”glad og sund” mad til rådhusets 
ansatte. Projekt Glad Mad er et beskæftigel-
sestilbud til udviklingshæmmede, et alter-
nativ til de beskyttede værksteder, der findes 
andre steder. Det egentlige formål er at hjælpe 
handikappede mennesker til et meningsfuldt 
liv, med opgaver og ansvar i fællesskabet på en 
arbejdsplads blandt ikke-handikappede kolle-

ger. Ud over at opfylde det egentlige formål har 
projektet vist sig at påvirke trivslen blandt rådhu-

sets øvrige medarbejdere i positiv retning.
”Det handler om hele tiden at blive mindet om, 

at hos os har vi den rummelighed, der skal til, så selv 
udviklingshæmmede medborgere kan finde en me-

ningsfuld beskæftigelse og hente livskvalitet i at være 
sammen med os i hverdagen og passe et rigtig godt 

stykke arbejde – som det, de gør for os hver dag. Det er 
virkelig noget, der giver mening. Og mening er den mest 

centrale motivationsfaktor for de ansatte her hos os,” siger 
kommunaldirektør Peter Funder.

Ifølge Peter Funder er medarbejderne glade for og stolte 
over at være en del af en arbejdsplads, der kan rumme ud-

viklingshæmmede medarbejdere. Og det har ikke kun en 
positiv afsmittende effekt internt. Den gode historie breder 

sig og brander kommunen som en åben, rummelig og me-
ningsfuld arbejdsplads. En fordel, bl.a. når der skal rekrutteres. 

”Det, jeg oplever, er, at når der kommer ikke mindst unge jobansø-
gere, så siger de ’wauw! sådan et sted kunne jeg godt tænke mig at 

arbejde’. Og når de så kommer ned i kantinen, så er de solgt. Det er de 
simpelthen,” siger Peter Funder. 

Kantinen på Allerød rådhus 
bliver drevet som beskæfti-

gelsesprojekt for udviklings-
hæmmede, og det har fået 
tre gange så mange af de 
ansatte til at tilmelde sig 
ordningen. Ikke kun på 
grund af den gode mad. 
Men fordi projektet er 
meningsfuldt og motive-
rende.

tekst: Af AnneMarie Mosbech Fotos: Ricky Molloy
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Kommunaldirektør Peter Funder beskriver Glad Madkantinen som et ikon på åbenhed og som ”et ikon for det, 
som er det væsentligste for os, der arbejder i kommunen, nemlig at skabe mening og livskvalitet for vores borgere 
og selv søge mening og indflydelse, selv være en del af rummeligheden,” siger han og understreger, at det, at 
skabe livskvalitet for andre, er noget af det mest meningsfulde i jobbet, når man er ansat på Allerød Rådhus.

Se slideshow fra Glad Madkantinen og hør bl.a. kom
munaldirektør Peter Funder fortælle om, hvad man 
skal tage højde for, inden man beslutter at gå i gang 
med et Glad Madprojekt, på www.personaleweb.dk.

Du kan møde initiativtagerne bag Glad Madkantinen på 

Personalepolitisk Messe den 12. januar 2010 i Bella Center.



til     tillid
EN

aFburE auKr atiSEriNg

FarvEl

På tværs af faggrupper i den offentlige sektor er et stille oprør 
i gang. Styringen og kontrollen med de ansattes arbejde er 

så massiv, at mange hverken kan eller vil følge lovgivningen. 
Regeringens svar er – endnu – en afbureaukratiseringsplan. 

tekst: Af Helle Baagø Foto: Gitte Sofie Hansen
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OPrørET MOD BLANKETTEr, formularer og tek-
nologi, der måler og registrerer SOSU-assistentens, 
lærerens og socialrådgiverens arbejde, har vokset sig 
stort. Så stort, at Danmarks Lærerforenings og KTO’s 
formand Anders Bondo Christensen nu offentligt ved-
går, at hans medlemmer ikke overholder loven.

“Jeg kan lige så godt sige det, som det er: Der her-
sker en meget udbredt civil ulydighed i den danske 
folkeskole. Hvis man skal agere professionelt og bruge 
sin tid på ting, der er relevante, og ikke på dem, som 

Christiansborg har pålagt medarbejderne, bliver man 
nødt til at være civil ulydig,” fortæller han foran et rul-
lende videokamera (se indslag på lederweb.dk, perso-
naleweb.dk).

New Public management
Anders Bondo Christensen står som formand for KTO’s 
538.000 ansatte i landets regioner og kommuner. De le-
ver med efterdønningerne af den new Public Manage-
ment-bølge (ny offentlig ledelse), som med Anders 

Jeg kan lige så godt sige det, som det er: 
Der hersker en meget udbredt civil 
 ulydighed i den danske folkeskole.

“
”
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Anders Bondo Christensen, 
formand for Danmarks Lærerforening
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Bondos ord har “hærget”, siden daværende statsmini-
ster Poul Schlüter (Kons.) varslede modernisering af 
den offentlige sektor.

Skiftende regeringer har hentet en lang række sty-
rings- og kontrolredskaber fra det private erhvervsliv 
helt ind i den følsomme nærkontakt mellem frontper-
sonale og borgere. I de senere år er detailstyringen ble-
vet til at tage og føle på. 

SOSU-assistenten skal registrere på sin PDA, når 
hun ringer på hos gamle fru Andersen, og igen, når hun 
forlader fru Andersen. Minutforbruget skal derefter 
indberettes.

Lærerne skal mindst en gang om året skrive elevpla-
ner, der ”skal indeholde oplysning om den besluttede 
opfølgning på resultaterne af den løbende evaluering”, 
som der står i bekendtgørelsen. 

Socialrådgiverne har fået en dialogguide, der nøje 
beskriver temaer i en samtale med en arbejdsløs, osv. 

manglende anerkendelse
Konsekvenserne for trivslen på de kommunale arbejds-
pladser har været enorme, mener Anders Bondo Chri-
stensen.

“Hvis man bliver sat til noget af deres tåbelige bu-
reaukrati, ryger engagementet. Man føler det som mis-
tillid. Pludselig kommer der en haglbyge om, at du skal 
gøre sådan og sådan. Det er en manglende anerkendel-
se af ens professionalisme,” siger han og fremhæver, at 
situationen på lærerområdet er et spejl af, hvad der sker 
i andre faggrupper under KTO.

“Når jeg snakker med HK, FOA og BUPL, er det nøj-
agtig de samme ting, vi taler om,” siger han.

Også Dansk Socialrådgiverforening kender til pro-
blemet. Et rundspørge fra Politiken viste i foråret 2009, 
at halvdelen af socialrådgiverne ikke har tid til at over-
holde lovgivningens krav. 

“Jeg har medlemmer, der vågner med et gisp om nat-
ten ved tanken om, at de har glemt at sende det og det 
lovpligtige brev. Det er nedbrydende for en faggruppe, 
der har myndighedsansvar og er uddannet til at over-
holde lovgivningen, at de ikke kan nå at følge alle de 
regler. Det tærer på selvrespekten,” siger formanden for 
Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post og fremhæ-
ver, at både ledelse og medarbejdere på de lokale ar-
bejdspladser finder mange af reglerne meningsløse.

Ret mange mennesker går rundt i deres 
omgangskreds og fortæller om, at det er 
irriterende med alt det papirarbejde.

aFburE auKr atiSEriNg

“
”

Skidt for rekrutteringen
Michael Ziegler (Kons.), borgmester 
i HøjeTaastrup, er utilfreds med den 
megen tid, der bruges på styring og 
kontrol. Det svækker blandt andet 
rekrutteringen.

balaNcEgaNgEN

Kravet om dokumentationen i forbindelse med udlicitering er en af hovedårsagerne 
til papirbunkerne, fastslår forbundssekretær Jakob Bang, FOA, medlem af KTO’s for
handlingsudvalg og bestyrelse.

Men han fremhæver også, at mange ansatte er tilhængere af en tidsregistrering, 
fordi de for eksempel over for de pårørende kan dokumentere, at de har været hos 
en ældre borger. 

Netop balancegangen mellem kvalitetssikring og retssikkerhed for borgerne og 
et kontrolfrit arbejdsmiljø er svær, erkender Bettina Post, Dansk Socialrådgiverfor
ening.

”Det handler i høj grad om, hvor længe organisationer, politikere og embeds
mænd holder fast i historien om, at vi sikrer kvalitet ved at måle og veje. Vi har 
vænnet os så meget til regler, at vi har svært ved at tænke ud af boksen,” siger hun.

Michael Ziegler, borgmester



Oprør fra kommunerne
Oprøret mod kontroltyranniet er begyndt at brede sig 
til kommunerne.

I Århus har Magistratsafdelingen for Sundhed og 
Omsorg startet en kampagne under overskriften ’Kon-
trolfri zone’.

“Vi har bedt medarbejderne melde ind og fortælle 
os om regler, der ikke har nogen gyldig grund,” fortæl-
ler sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen 
(SF). 

Et af resultaterne er, at det pr. 21. september 2009 
er blevet frivilligt for SOSU-medarbejderne i Århus at 
tidsregistrere på deres PDA, når de går og kommer hos 
fru Andersen.

At undgå registreringen sparer cirka 15 minutters ar-
bejde om dagen. Det er god økonomi i en forvaltning 
med 1500 udgående medarbejdere, og det giver mere 
tid til borgerne, oplyser rådmanden. 

Kommunen har i stedet indført stikprøvekontrol for 
kunne dokumentere tidsforbruget over for Konkurren-
cestyrelsen, der har ansvar for prissættelsen i forbin-
delse med udliciteringssager.

dårligt brand
Borgmester Michael Ziegler (Kons.), Høje-Taastrup 
Kom mune har set røgsignalerne fra medarbejderne. 
Han er formand for KL’s løn- og personaleudvalg og har 
følgende budskab til Christiansborg:

“i skal standse rygmarvsrefleksen og holde op med 
at lovgive efter enkeltsager i medierne. Hav nu tillid 
til, at det faktisk er et rigtig godt stykke arbejde, der 
foregår ude i kommunerne,” siger Michael Ziegler og 
fortsætter:

“Styring og kontrol gør, at medarbejderne ikke fo-
kuserer på kerneopgaverne. Jo mere tid de skal bruge 
på papirarbejde, jo mere uengagerede bliver de. Vi skal 
være mere skarpe på, hvad vi styrer på, og gå over til at 
måle på effekten og resultaterne i stedet for at blande 
os i, hvad medarbejderne laver,” siger borgmesteren.

Kontrollen svækker også rekrutteringen til de kom-
munale arbejdspladser, mener han.

“ret mange mennesker går rundt i deres omgangs-
kreds og fortæller om, at det er irriterende med alt det 
papirarbejde. Det giver kommunerne et dårligt brand,” 
siger Michael Ziegler.

FAGLIGE OrGANISATIONEr reagerer med en blanding af skepsis og 
håb på regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. 

Planen indeholder 105 forenklingsforslag inden for folkeskolen, dag-
tilbud, arbejdet med udsatte børn og unge, ældre, handikapområdet, in-
tegrations- og udlændingeområdet og sundhedsområdet.

Statsminister Lars Løkke rasmussen (V) gav den sin anbefaling i sin 
åbningstale i Folketinget:

“Vi skal passe på, at vi ikke sætter tingene så meget i system, at vi 
bremser virkelysten. Vi skal derimod vise de offentligt ansatte tillid un-
der ansvar. Hånden på hjertet. Vi har her fra Folketinget, men også fra 
regioner, kommuner, skolebestyrelser og brugerbestyrelser, gennemført 
mange regler, som kan opfattes som benspænd i dagligdagen i den of-
fentlige sektor,” sagde han.

En grimasse
“Jeg havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe. For de 105 
regler, de vil afskaffe, er der 150 nye, vi skal sætte os ind i,” siger Bettina 
Post, Dansk Socialrådgiverforening.

Jakob Bang i FOA er mere optimistisk:
“Jeg har faktisk tillid til, at afbureaukratiseringsplanen får en betyd-

ning. Det går simpelthen ikke længere bare at tale om det uden at gøre 
noget. Det show kan ikke gentages. Jeg tror ikke, at det er en narresut,” 
siger han.

Borgmester Michael Ziegler (Kons.) fra Høje-Taastrup Kommune 
erkender, at det ikke er første gang, at Christiansborg-politikerne vifter 
med afbureaukratiseringstiltag.

”Men denne gang er der investeret meget prestige i det på ministerni-
veau. Der kommer mere ud af det nu,” fastholder han.

Anders Bondo Christensen:
“Vi skal bruge de ord, der er fulgt med regeringens oplæg, til at sige: 

Sæt nu realiteter bag. Og her er det afgørende, at vi som fagbevægelse er 
med til tage den diskussion og det ansvar.”

KONZENS er produceret før kommunalvalget d. 17. november 2009. Intervie
wede kommunalpolitikere kan derfor have mistet deres mandat eller fået ny 
plads i byrådet pr. 1. januar 2010.

al dEN 
SNaK 
Om aFburEau-
KratiSEriNg

vidEOhENviSNiNg

Video med Anders Bondo og Michael Ziegler på 
www.youtube.com/konzens1 og 
www.personaleweb.dk

       KONZENS  NOVEMbEr 2009       21



22       KONZENS  NOVEMbEr 2009

bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla

DU TræDEr IND i det smagfuldt, men nærmest kli-
nisk neutralt indrettede mødelokale, hvor karrierevand 
og frugt i afmålte mængder står klar på det ellers nøgne 
konferencebord. Men din hjerne er blevet tilbage ved 
din plads, hvor du ved, at mængden af ubesvarede af 
mails og sager i indbakken stiger, og arbejdsdagen al for 
hastigt skrumper ind. Imens går din krop i pausemode 
ved udsigten til den sædvanlige møderutine: chefens 
alenlange enetale efterfulgt af bordet rundt, strikt sty-
ret af den udsendte dagsorden, og den larmende træt-
hed under sidste punkt, eventuelt, kun afbrudt af de 
kronisk forudsigelige, der tydeligvis altid frydes ved 
den søde lyd af deres egne stemmer. Zzz …

 Vi går til møder og atter møder, for det er vidensam-
fundets fabrikshal, hvor værdierne skabes. På menigt 
niveau tre-fem timer ugentligt, og der er ikke væsent-
lig forskel på det tidsforbrug mellem den offentlige og 
private sektor. Heller ikke, når man bevæger sig opad 
i organisationernes hierarkier – mellemledere går for 
eksempel til møder seks-otte timer om ugen – jo højere 

niveau, jo større andel af arbejdstiden. Og der er men-
nesker, typiske koncerntopchefer, departementschefer, 
direktører og ministre, som ikke laver andet, da møder 
simpelthen er der, de udfører deres job.

afbryd og vær konstruktive
Det er lektor Ib ravn, Danmarks Pædagogiske Uni-
versitetsskole ved Aarhus Universitet, der har studeret 
mødekulturer i udvalgte private og offentlige virksom-
heder, der anslår tidsforbruget ud fra sit forsknings- og 
udviklingsprojekt Møder, der skaber værdi og mening, 
som afsluttes næste år. Det foregår i samarbejde med 
Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og 
vestjyskBAnk, hvor 50 ledere og mødeansvarlige i lø-
bet af fire år er blevet trænet i mødefacilitering – meto-
der til at lette og fremme møder.

Ib ravn peger på to væsentlige snubletråde for det 
gode møde:

“Mødelederen skal turde afbryde de mødedeltagere, 

mødEr mEd
 mENiNg

Drop berøringsangsten i forhold til at styre, brug 
uenighed konstruktivt og hold fokus på løsninger 
– og gør måske endda deltagelsen frivillig – hvis 
møderne skal blive produktive.

tekst: Af Helle Jung tegning: Philip Ytournel

mødEr mødEr mødEr

NEthENviSNiNg

Læs mere om forskningsprojektet Møder, der skaber 
værdi og mening her: www.dpu.dk

Læs mere om bedre møder, bl.a. de største mødebrø
lere og fordele ved bedre møder, hos Projekt Arbejds
glæde på www.megetbedremoeder.dk
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der gentager sig selv, løber ud ad en tangent, 
er for dominerende eller blot tager ordet for 
at høre sig selv tale. Det er mødelederens op-
gave at holde næsen i plovfuren, så hun skal 
skride ind på alles vegne, høfligt og venligt,” 
forklarer Ib ravn.

“Men det er meget få mennesker, der har 
den kompetence. Vi har lært, at det er uhøf-
ligt at afbryde hinanden, og de fleste bliver 
da også stødt over at blive afbrudt. Så det skal 
gøres anerkendende – for eksempel med ’jeg 
har hørt, hvad du siger, og det er et vigtigt 
emne, du rejser der, men ...’ – så vedkom-
mende taber mindst muligt ansigt. Men de 
fleste har jo trods alt prøvet det og genvinder 
som regel ret hurtigt fatningen.”

 Den anden hæmsko lærer vi ifølge møde-
forskeren allerede fra barnsben i skolen.

“Vi har ofte en pubertær diskussionskul-
tur, hvor vi viser, hvor kloge vi er, når vi kan 

påvise, hvor meget den anden tager fejl. Det 
er fint at være uenige, men ikke særligt be-
fordrende at udstille hinanden, hvis der skal 
tages beslutninger og handles på dem. Man 
skal bygge op i stedet for at bryde ned.”

Som i gamle dage
Efter Ib ravns vurdering holdes mange kon-
tor- og afdelingsmøder af vane efter et fast, 
forældet ritual.

“Lederen af gruppen taler typisk i en halv 
times tid, hvorefter medarbejderne kom-
mer på med cirka et minut hver, eller ordet 
gives frit til spørgsmål. Den slags møder har 
vi holdt i 20 år, og de var gode engang, fordi 
de fulgte efter en tid, hvor man ikke engang 
orienterede sine medarbejdere om, hvad der 
foregik i organisationen.”

 Men i dag er der fokus på mål og visio-
ner, flad ledelse, åbne kontorer, innovation, 

og informationer flyder langt friere. Derfor 
er inddragelse kodeordet, hvis møderne skal 
blive produktive fora, hvor organisationen 
flytter sig i forhold til dens formål.

“Deltagerne skal kobles på mødet og ind-
drages helt fra begyndelsen. De skal invite-
res ind, så de oplever, at de gør en forskel og 
bidrager med noget. Det handler om at gøre 
mødet konstruktivt og anerkendende, også 
selv om der er uenighed, og på den måde gøre 
processen løsningsorienteret. Og nej, der er 
ikke ret mange steder, hvor man har forstået 
det endnu,” siger Ib ravn.

giv møderne fri
Det gør ligefrem ondt på folk at deltage i dår-
lige møder, mener Alexander Kjerulf, stifter 
og indehaver af konsulentvirksomheden 
Projekt Arbejdsglæde, der bl.a. rådgiver om, 
hvordan virksomheder og organisationer for- 
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mødEr mødEr mødEr

bedrer deres møder. Han har ikke meget til-
overs for den danske mødekultur.

“Det, der frustrerer mig, er, at medarbej-
dere netop gerne vil yde en indsats og gøre en 
forskel – de vil i det hele taget gerne sparke 
røv. Men de får ikke lov. Gjorde man alle mø-
der frivillige, ville man med et snuptag have 
løst alle problemer med dårlige og uproduk-
tive møder,” mener Alexander Kjerulf.

 Han ved godt, at mange bliver provokeret 
af den påstand. Og at mange ledere vil ryste 
i bukserne ved udsigten til, at der ville dukke 
færre op til deres møder, hvis de skulle invi-
tere i stedet for at indkalde.

“Men så ville man jo sikre, at der kun kom 
dem med noget på hjerte, som har noget at 
bidrage med. Og de, der blev væk, havde nok 
noget vigtigere at lave. Medarbejderne er 
voksne mennesker, der kender deres opgaver, 
så man burde også behandle dem som sådan.”

Alexander Kjerulf beklager, at han ikke 
kan give noget dansk eksempel på en orga-
nisation, der har haft det mod. Til gengæld 
har han for nylig besøgt virksomheden Zap-
pos i Las Vegas, der over nettet sælger sko, tøj 
og accessories, og som på 10 år har opnået en 
legendarisk høj arbejdsglæde, kundetilfreds-
hed og omsætning, bl.a. ved at lade de for-
skellige team styre deres egne møder og ind-
rette deres mødelokaler med stor kreativitet 
og fantasi. Og han har besøgt en brasiliansk 
virksomhed, Semco, med 3000 medarbejde-
re, hvor man selv bestemmer sin løn, sin chef, 
sit kontor, sine møder – ja, selv bestyrelses-
møderne er frivillige, og her er medarbejder-
ne velkomne på tilskuerpladserne.

“De har formået at fjerne frustrationen 
ved ’meningsmøder’, hvor de indkaldte ofte 
ikke aner, hvorfor de er til stede, fordi de blot 
skal tage imod budskaber og ikke selv har en 
funk tion. Og ja, der er en risiko for, at den, 
der holder dårlige møder, ikke får nogle del-
tagere, men mon ikke han eller hun så har 
fået noget at tænke over? Så kan de lære det!”

SÅdaN KaN dEt gørES
Innovation Center Copenhagen, icph, er et innovationscenter for offentligprivat 
innovation, der samarbejder med kommuner i hovedstadsregionen, der vil forny 
velfærdsydelserne inden for børne, skole og ældreområdet. Icph har bl.a. sammen 
med lektor Ib Ravn, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universi
tet, udviklet både interne og eksterne mødeformer. Det har ført til fire mødetyper:

hvOrFOr? Ideudvikling eller workshops, hvor der skubbes til kreativiteten med 
overraskende ’forstyrrelser’, for eksempel spøjse gadgets som inspiration til brug af 
ny teknologi. Foregår stående.

hvOrFOr OS? Salgsmøder, men kan også være krise eller teambuildingmøder, 
hvor det handler om gensidig forpligtelse. Her byder mødelederen ind med tillid og 
nysgerrighed, mens virkemidlerne er effekter, der underbygger den ønskede stem
ning, for eksempel levende lys for at skabe fortrolighed. Kan foregår i afslappede 
omgivelser og møbler.

hvOrdaN? Planlægningsmøder, hvor redskaberne – typisk post itsedler i forskel
lige farver, der sættes på en oversigtstavle – skal øge deltagernes involvering. Et ar
bejdende møde, der foregår stående.

hvad? Beslutningsmøder med typiske virkemidler som tal, grafer og andre data, 
der kan støtte en beslutningsproces.

Det samme møde kan sagtens skifte karakter undervejs fra en mødetype til en 
anden. Referater forbeholdes beslutningsmøder, fordi de netop er beslutnings
orienterede og derfor mere formelt forpligtende. Derudover noterer hver enkelt 
medarbejder selv det, der vedkommer ham eller hende.

KONFErENcEr: Er der mange deltagere, der for eksempel skal arbejde i work
shops i løbet af en hel dag, holdes al aktivitet i det samme lokale. Dermed holdes 
energiniveauet, når grupperne kan høre, at der bliver arbejdet omkring dem, og de 
fornemmer, at de er del af en større helhed. Fælles opgaver er noget af det, der binder 
folk bedst sammen. Derudover skal deltagerne føle, at de får noget konkret med sig 
hjem, så drøftelser ikke nok.

EKStErNE mødEr mEd EKStErNE PartNErE: Her er dagsordenen sat, og 
der er en forventning om, at man når igennem alle punkterne.

Icph er et partnerskab mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Copenhagen 
Living Lab og bl.a. finansieret af EU’s Regionalfond og Region Hovedstaden – læs 
mere på icph.dk.

Vi har ofte en pubertær diskussionskultur, 
hvor vi viser, hvor kloge vi er, når vi kan på
vise, hvor meget den anden tager fejl.

“
” Ib Ravn, lektor, DPU
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PARTERNES
UDDANNELSESFÆLLESSKAB

Attraktive arbejdspladser, godt
samarbejde og arbejdsmiljø er
afgørende for at kommunerne 
i de kommende år kan fastholde
og rekruttere medarbejdere. 

PUF understøtter samarbejde 
og arbejdsmiljø med 

� MED- og SU-uddannelse
� Arbejdsmiljøuddannelse
� Klippekortmoduler om 

Trivsel og sundhed
Stress 
Mangfoldighed 
Budget

Klik ind på www.puf.dk og få
mere information, eller kontakt:

Direktør Ulla Bertelsen
ub@puf.dk, tlf. 2916 2090

Konsulent Jens Nørlem 
jn@puf.dk, tlf. 2916 2091

10-09 D
enbæ

k A
/S

PUF er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO om at udvikle og udbyde uddannelser og kurser i samarbejde, 
medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø til kommuner og regioner.

Gør MED-udvalget 
til en aktiv medspiller!

Annoncer:Oktober 2009  21/10/09  10.33  Side 1
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PrOFil

DET BLøDE GULE LyS FrA standerlam-
perne oplyser de velpolstrede funkismøbler, 
lige så snart skydedøren af glas er skudt til 
side ved indgangen. Man føler sig hurtigt 
hjem me på plejehjemmet Kong Frederik IX’s 
Hjem på Frederiksberg.

“Vi har altid stået for høj faglighed og 

hjemlige omgivelser,” fortæller forstanderen 
Annie Andersen. 

“Men vi skal hele tiden udvikle os. Kravene 
til plejehjem flytter sig i takt med udviklin-
gen i samfundet. Vi får stadig mere adgang til 
information, og det betyder samtidig større 
krav fra både pårørende og medarbejdere,” 
siger Annie Andersen.

Kong Frederik IX’s Hjem er en del af en gen-
nemgribende modernisering af plejehjem-
mene i Frederiksberg Kommune. En proces, 
der blev skudt i gang for fire år siden som en 
del af en stor masterplan for plejehjemmene 
i kommunen. Formålet med processen er at 
skabe moderne og tidssvarende plejeboliger, 
som opfylder de krav, der bliver stillet af både 
beboere og personale.

 
væk med de små kongedømmer
I løbet af i år har der derfor været gennemført 
brandingprocesser på samtlige plejehjem i 
kommunen. Medarbejderne har på en række 
sessioner fået mulighed for at fortælle, hvor-
dan de opfatter deres egne og plejehjemmets 
styrker, samt hvad de ønsker skal være ken-
detegnende for deres arbejdsplads.

“Målet med brandingprocessen har været at 
skærpe plejehjemmenes profil og øge den 
faglige udvikling. Ledere og medarbejdere 
har i processen arbejdet sammen på tværs, og 
det har betydet en helt ny tilgang til arbejdet. 
Der har været en tradition for, at hvert pleje-
hjem var sit eget kongedømme. Når det tvær-
gående samarbejde styrkes, øges den faglige 
udvikling på hele plejehjemsområdet,” siger 
Charlotte Markussen, som er vicedirektør for 
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområ-
det i Frederiksberg Kommune.

mere ro i hverdagen
På Kong Frederik IXs Hjem har processen ført 
til, at medarbejdere og ledelse i fremtiden vil 
have større fokus på den demente gruppe.

“Vi har i dag 75 % demente på plejehjem-
met, og vores mål er inden for to-tre år at få 
en etage eller to, hvor vi specielt tager os af 
dem. Vi arbejder hen imod nogle mere so-
cialpædagogiske metoder frem for at sygelig-
gøre de demente. Det betyder selvfølgelig, at 
medarbejdernes kompetencer gradvist skal 
udvikles. Vi får derfor en periode, hvor vi vil 
fokusere på efteruddannelse. Samme fokus 

Ny PrOFil til 
KONg FrEdEriK

Medarbejderne på plejehjemmet Kong Frederik IX’s 
Hjem har i lighed med andre plejehjem på Frederiks-
berg spurgt sig selv, hvad de er, og hvad de vil. Det har 
ført til en skærpet profil, som gør hverdagen bedre, 
både for dem der arbejder på hjemmet og kommende 
medarbejdere.

tekst: Af Tom Erik Kampman Foto: Ricky Molloy

br aNdiNg

dE FrEdEriKSbErgSKE PlEjEhjEm

Frederiksberg Kommune ved    tog i 2005 en 
gennemgribende modernisering af Frede
riksberg Kommunes plejehjem.

Formålet er at skabe moderne og tidssva
rende plejeboliger, der opfylder de krav, 
som i dag stilles til en moderne bolig.

Der har i løbet af 2009 været gennemført 
brandingprocesser på samtlige plejehjem.
Kommunalbestyrelsen skal behandle re
sultatet af forløbet. Herefter skal pleje
hjemmene iværksætte handlingsplaner 
for at realisere deres profiler i 2010.
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vil vi holde, når vi søger nye medarbejdere. 
Medarbejderne her har dog allerede vist, at 
de har potentialet og lysten til at udvikle de-
res kompetencer,” siger Annie Andersen, der 
ser mange fordele i, at medarbejderne bliver 
mere specialiserede.

“Det er en helt naturlig udvikling, at vi kan 
agere ud fra de krav, der er fra omgivelsernes 
side. For medarbejderne betyder det mere ro 
i hverdagen, at man arbejder i én retning, og 
at arbejdet stemmer overens med de forvent-
ninger, man har,” mener Annie Andersen.

interessen bliver skærpet
En klarere profil af de enkelte plejehjem 
spil ler også ind, når der skal rekrutteres nye 
med ar bejdere.

“Både i rekrutteringen og fastholdelsen 
af medarbejdere er det en fordel. Medarbej-
derne får dermed et billede af, hvad de har af 
muligheder, og hvilke arbejdsopgaver de kan 
stå over for. I dag er der måske en tendens til, 
at nogle synes, der er for få udviklingsmulig-
heder inden for plejehjemssektoren. En kla-
rere profilering vil skærpe interessen og øge 
karrieremulighederne,” fortæller Charlotte 
Mar kussen.

Forstander Annie Andersen ser også frem 
til, at plejehjemmet inden for de næste par år 
arbejder hen imod at blive mere specialiseret.

“Det er en spændende proces, vi er inde 
i. Rent profileringsmæssigt er det en gave, at 
kommunen gik i gang med det her projekt.
Der har været en tendens til, at plejehjemme-
ne udadtil skulle være ens, men vi er jo i virke-
ligheden meget forskellige. Mange ple jehjem 
går bare stille med dørene og får ikke kom-
munikeret ud, hvilket godt stykke arbejde 
medarbejderne udfører. Med en kla re re profi-
lering af de enkelte hjem bliver det tydeligere, 
hvor vi er forskellige. Det vil i sidste ende 
være en fordel for både beboere, pårørende 
og medarbejdere. Vi skal bare have kommu-
nikeret det ud,” slutter Anni Andersen.

Det er en spændende proces, vi er inde i. 
Rent profileringsmæssigt er det en gave, at 
kommunen gik i gang med det her projekt.

“
”

hjemlig hygge
Forstander Annie Andersen har gennem 
brandingprocessen sat ord på Kong Frederiks 
IX’s Hjems værdier: Det er høj faglighed og 
hjemlige omgivelser. 

Annie Andersen, forstander
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tekst: Af Henrik Jensen Foto: Lars Horn

PrOFESSiONaliSEriNg

giv OS FaglighEdEN tilbagE
blÅ bOg

FLEMMING LARSEN 
er arbejdsmarkeds
forsker og lektor på 
Aalborg Universitet. 
Han har forsket i 
dansk og internatio
nal beskæftigelses
politik i en årrække 
og er tilknyttet 
universitetets Center 
for Arbejdsmarkeds
forskning. Han er 
medstifter af det 
såkaldte RESQnet
værk, et forsknings
samarbejde mellem 
arbejdsmarkedsfor
skere med speciale i 
beskæftigelsespolitik 
fra 10 europæiske 
lande samt i USA og 
Canada. 
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MEDArBEJDErNE PÅ de kommunale be-
skæftigelseskontorer i Holland skal til at se 
de arbejdsløse i øjnene igen. Det har de ikke 
været vant til i mange år, hvor beskæftigel-
sesindsatsen har været styret af staten og 
udført af private jobkonsulenter. Nu tager de 
hollandske kommuner den aktive jobindsats 
tilbage.

”Medarbejderne i kommunerne skal til 
at være frontpersoner igen, og det kræver, 
at der sker en reprofessionalisering af med-
arbejderne. De skal have fagligheden tilbage 
og lære at arbejde med de ledige igen,” siger 
arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen fra 
Aalborg Universitet, der i en årrække har stu-
deret det hollandske beskæftigelsessystem.

For dyre og dårlige
Udliciteringen af beskæftigelsesindsatsen i 
Holland blev aldrig nogen succes. De private 
aktører og jobkonsulenter har et ry for at være 
for dyre og for dårlige. i 2006 blev det muligt 
for kommunerne selv at bestemme, om de vil 
udlicitere, og siden har langt de fleste hol-
landske kommuner valgt, at de fortrinsvis vil 
klare beskæftigelsesindsatsen selv.

Sideløbende har man i Holland erkendt, 
at den statslige detailstyring af beskæftigel-
sesindsatsen er gået for vidt. Der bliver brugt 
alt for meget tid på at udfylde skemaer og på 
administration og for lidt tid på at hjælpe de 
ledige. 

”Man kan sige, at hollænderne begynder 
på en frisk. De bygger nogle nye kommunale 
beskæftigelsesforvaltninger op og forsøger at 
erstatte de hidtidige styringsredskaber med 
nogle nye, der i højere grad bygger på tillid 
til, at medarbejderne kan tænke selv,” siger 
Flemming Larsen.

holland ændrer strategi
Holland har i mange år været foregangsland, 
når det drejer sig om en stram statslig sty-
ring af beskæftigelsesindsatsen. Samtidig har 
land et i ekstrem grad været fokuseret på at 
ud lici tere og lade private aktører forsøge at få 
de ledige i arbejde. Men nu er Holland fuld-
stændig ved at ændre strategi. 

Det hollandske beskæftigelsessystem har 
en opbygning, der på mange måder ligner det 
danske, bl.a. med et system for de forsikrede 
ledige og et andet system for de ikke-forsik-
rede. 

Men der er også store forskelle. Indtil for 
få år siden blev for eksempel hele beskæfti-
gelsesindsatsen udelukkende finansieret af 
statslige midler. Dermed var der i modsæt-
ning til Danmark ingen direkte økonomiske 
incitamenter for kommunerne i at få de le-
dige i arbejde. 

Kommuner uden borgerkontakt 
Det ændrede sig i 2004, hvor en reform af 
beskæftigelsespolitikken i Holland betød, at 
kommunerne overtog ansvaret for økonomi-
en. Beskæftigelsesindsatsen bliver stadig dre-
vet via statstilskud, men nu må kommunerne 
selv beholde pengene og for eksempel bruge 
overskud eller besparelser fra beskæftigelses-
området til andre kommunale områder. 

Forud havde den hollandske beskæftigelses-
indsats været udsat for den mest konsekvente 
udlicitering, der er set i Europa. i 2001 beslut-
tede regeringen at sende alle opgaver med at 
få de ledige i arbejde ud til private aktører. 

Medarbejdere i det kommunale system, 
der tidligere havde haft den direkte borger-
kontakt, blev i stedet sat til at lave admini-
strative opgaver, udarbejde udbudsmateriale 
og ikke mindst holde øje med, hvordan de pri-
vate aktører klarede opgaven med de ledige.

Fælles normer og værdier
Ifølge arbejdsmarkedsforskeren taler man 
nu i Holland meget om at erstatte den ydre 
motivation, som reglerne og forskrifter kan 
give medarbejderne, med en indre motiva-
tion, der i stedet bygger på medarbejdernes 
faglighed og lyst til at hjælpe de ledige. Det 
kræver, at man tør lade medarbejderne tage 
selvstændige og fagligt funderede beslutnin-
ger på egen hånd. 

I stedet for alt for mange regler og forskrif-
ter arbejder man nu i de nye hollandske be-
skæftigelsesforvaltninger med at skabe fælles 
identiteter. Det skal sikre, at sagsbehandlin-
gen ikke kommer til at stritte i øst og vest. 
Det kan for eksempel ske ved at arbejde med 
supervision, hvor lederne og medarbejderne 
sammen opbygger fælles normer og værdier 
for arbejdet med de ledige. 

”Det er forskelligt fra kommune til kom-
mune, hvordan opgaven gribes an, og det er 
for tidligt at drage nogle konklusioner ud fra 
de hollandske erfaringer. Men det er helt sik-
kert, at det bliver spændende at følge et land, 
der går i en helt anden retning end herhjem-
me,” siger Flemming Larsen. 

I foregangslandet Holland har man indledt et opgør 
med den statslige detailstyring af beskæftigelsesind-
satsen. De kommunalt ansatte vil have ansvaret, udfor-
dringerne og borgerkontakten tilbage.

giv OS FaglighEdEN tilbagE

Man har i Holland erkendt, at den 
statslige detailstyring af beskæf
tigel ses indsatsen er gået for vidt.

“
”Flemming Larsen, arbejdsmarkedsforsker, AUC



DET FOrLyDEr, AT DE første kampvalg til tillids- 
og sikkerhedsrepræsentantposter ne allerede er ind-
truffet, hvilket heller ikke i Odense kommune ligefrem 
har været sædvanen. Men det er blevet sjovere, mere 
spændende og udfordrende at repræsentere kolle-
gerne, efter at der er gjort en omfattende indsats for at 
fremme dialogen mellem A- og B-siden i kommunens 
udvalg.

“Jeg hørte allerede efter det første møde, da den 
nye mødeform var indført, reaktioner fra medarbej-
derrepræsentanter som ’det her møde var godt nok 
spændende’. Og der er også kommet en større åbenhed 
mellem deltagerne, og drøftelserne er blevet mere kon-
struktive. Deltagerne tør fremsætte nye emner over for 
hinanden, og de tilkendegiver flere holdninger. Møder-
ne er ikke længere en kamp på uenighed, men er blevet 
reelle drøftelser. Man er gået fra at forhandle til at føre 
dialog,” siger sekretær for hovedudvalget Anne Torp, 
som til daglig arbejder i Odense Kommunes Kompe-
tencecenter Hr.

Hendes funktion er ikke at tie og tage imod besked, 
udsende indkaldelser, dagsordener og bilag og bagefter 
referater til hovedudvalgets (HU) medlemmer. Anne 
Torp er som udvalgssekretær projektleder og udvikler 
på den proces, som stadig er i gang, for at ændre sam-
arbejdet i HU fra stivhed og indimellem korslagte arme 
til dialog og samspil. Målet er intet mindre at gøre ud-
valget til en strategisk samarbejdspartner for kommu-
nen, som det blev besluttet i marts 2007.

De forandringer, der siden er sket, kalder udvalgs-
sekretæren lavpraktiske, men det gør ikke effekten 
mindre. For eksempel har hun lavet bordkort, så ud-
valgsmedlemmerne ikke pr. automatik sætter sig, hvor 
de plejer, men hver gang bliver blandet og placeret med 
nye sidemænd. Sammen med et eksternt konsulentfir-

SamarbEjdE i 
Et højErE gEar

I Odense Kommune har de ry-
stet posen og indført en ny sam-
arbejdsform i hovedudvalget, 
der har øget medindflydelsen, 
engagementet og begejstringen.

tekst: Af Helle Jung Foto: Heidi Lundsgaard

mEdiNdFlydElSE

hOvEdudvalgEt i OdENSE KOmmuNE

Hovedudvalget i Odense Kommune består af 13 medlemmer: direktionen bestående af alle fem direktører, to sik
kerhedsrepræsentanter og seks medarbejderrepræsentanter. Medlemmer vælges hver andet år. Stadsdirektøren, 
som kommunaldirektøren i Odense kaldes, er født formand. Derudover deltager kommunens HRchef og sekretæ
ren for hovedudvalget i de syv årlige møder.
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ma har der været holdt et strategiseminar for udvalget, 
og udvalgssekretæren har været med til at udvikle et 
strategisk årshjul for udvalget, været medudvikler på 
netværksmøder, fødselshjælper på nye afdelingsudvalg 
og været med til at udvikle temamøder mellem HU og 
kommunens økonomiudvalg.

 Anne Torps opgave er løbende at tage temperaturen 
på samarbejdet mellem kommunen som arbejdsgiver 
og repræsentanterne for dens medarbejdere. Og hun er 
den, der rører i vandene, når det begynder at stå stille.

 
afklarede forventninger gør forskellen
Systemet af møder eller antallet af samme er ikke blevet 
hverken lettere eller færre af den nye samarbejdsform i 
Odense Kommune. Til gengæld er der blevet tilføjet en 
dynamik og større vilje til at få tingene til at lykkes.

“Det gamle samarbejdsudvalgssystem var meget 

baseret på regler og pligter. De skal selvfølgelig fortsat 
holdes, men vi forsøger i dag at holde fokus på værdier, 
og det kræver nye rammer,” siger kontorchef for organi-
sation og ledelsesudvikling i kommunens Kompeten-
cecenter Hr, Heidi Madsen.

 Derfor gennemførte man en dags strategiseminar 
for hovedudvalgets medlemmer, hvor man ikke blot 
skulle diskutere rammer, men også hvor man gerne vil-
le hen med samarbejdet. Seminaret blev orkestreret af 
eksterne konsulenter fra MidtLab under region Midt-
jylland, der har specialiseret sig i den type processer, og 
i løbet af dagen fik deltagerne formuleret henholdsvis 
drømmescenarier og skræmmebilleder (se ’den sorte 
gryde’ og ’den grønne gren’ i værktøjskassen, red.). På 
den måde blev de gensidige forventninger tydeliggjort.

Det er det samme udredningsarbejde, ud valgs  sek-
retær Anne Torp lægger ud med, når hun agerer fød-

Det gamle samarbejdsudvalgssystem var baseret på regler og pligter. 
Vi forsøger i dag at holde fokus på værdier, og det kræver nye rammer.“

”

bedre møder
Sekretær for Hoved
udvalget Anne Torp 
(t.v.), kontorchef i 
kom munens Kompe
tencecenter HR, Heidi 
Madsen (midten) og 
Lonnie Weiglin, BUPL’s 
medarbejderrepræsen
tant er enige om, at de 
nye samarbejdsformer 
har gearet kommunen 
til fremtiden og resul
teret i større medbe
stemmelse og bedre 
møder.



Heidi Madsen, kontorchef
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selshjælper på nye udvalg i organisationen. 
De klækkes kun, hvor det giver mening for 
organisationen og samarbejdet. For tiden 
er der 21 afdelingsudvalg, og hovedudvalget 
holder to årlige temamøder med afdelingsud-
valgenes formænd og næstformænd.

“Det handler om at fastslå, hvordan og på 
hvilke områder man gerne vil gøre en forskel, 
og hvad det nye udvalg vil være kendt for. 
På den måde inddrages medindflydelse og 
medarbejderinddragelsen helt naturligt og 
bliver omdrejningspunkt for både det senere 
samarbejde, drøftelserne og formidlingen af 
visioner og mål. Og dermed giver det også 
mening for den enkelte medarbejder i afde-
lingen,” forklarer Anne Torp.

Årshjulet
Ifølge Heidi Madsen er det en metode til lø-
bende at vedligeholde og forbedre samarbej-
det mellem ledelse og medarbejdere, så med-
indflydelsen sikres.

 “Man forfalder i det kommunale system 
nemt til at lade alt gå gennem ledelsen, men 
da risikerer man at grave grøfter. Begge par-
ter skal tage del i samarbejdet og ansvaret for 
det, og det gør man bl.a. ved at perspektivere 
hinandens roller,” forklarer Heidi Madsen.

 Hovedudvalget perspektiverer sit eget 
arbejde med et strategisk årshjul, hvor man 
hele tiden kan følge, hvor man befinder sig i 
forhold til de givne tidsfrister.

 “Årshjulet er blevet en stadig mere aktiv 
arbejdsmetode, hvor man for eksempel kan 
se, hvornår man skal i gang med arbejds-
miljøområdet. Det fungerer ved siden af en 
masse andre årshjul i organisationen, så man 
kan også vælge at se det som en masse tand-
hjul, der indbyrdes afhænger af og influerer 
på hinanden,” fortsætter Heidi Madsen.

 Der er altså rigtig meget at tage højde for og 
afpasse efter hinanden, når kabalen af møder 
og emner skal gå op. Til gengæld er den store 
fordel ifølge Anne Torp, at der er lige så man-
ge hjul at dreje på, hvis en proces er ved at dø 
ud og trænger til nyt liv.

 “Det væsentlige er, at arbejdet i udvalgene 
giver mening. Så støder man på problemer, er 
det bl.a. min opgave at være med til at finde 
nye veje,” siger Anne Torp.

 Hun kan indimellem få lyst til at nedlæg-
ge udvalg blot for at bygge dem op igen, fordi 
den indledende proces, hvor forventningerne 
afklares, for hende er så væsentlig.

 “Den betyder, at udvalgsmedlemmerne i 
det efterfølgende samarbejde både vil og kan 
bruge hinanden,” siger Anne Torp, hvis næste 
opgave bliver at sætte fokus på udvalgenes 
interessenter og få udvalgene til at kommu-
nikere deres resultater endnu bedre ud.

inddragelsen er øget
Heidi Madsen understreger, at ledernes en-
gagement i samarbejdet er afgørende. Erfa-
ringen viser, at prioriterer de ikke udvalgsar-
bejdet, så gør medarbejderrepræsentanterne 
det heller ikke. Og chefernes øgede interesse 
har fået lønmodtagersiden til at bide til bolle 
i et højere tempo end tidligere.

“Tidligere kunne medarbejderrepræsen-
tanterne godt tøve en smule, når der skulle 
tages beslutninger, og føle behov for lige at 
komme en ekstra tur omkring baglandet, før 
de kunne bekende kulør. I dag er de blevet 

mere bevidste om deres mandat som ud-
valgsmedlemmer til at tage beslutninger på 
kollegernes vegne,” vurderer Heidi Madsen.

 En af hovedudvalgets medarbejderrepræ-
sentanter er Lonnie Weiglin, der er udpeget 
af BUPL. Hun nikker bekræftende til den 
øgede medarbejderindflydelse gennem de 
nye tiltag for samarbejdet i Odense, i hvert 
fald på hoved- og afdelingsudvalgsniveau.

“Også adgangen til informationer er ble-
vet lettere, og det har i det hele taget skabt 
en større sammenhæng mellem de beslut-
ninger, der tages politisk i kommunen, og det 
arbejde, vi udfører. Den sammenhængskraft 
har gjort den førte politik meget mere kon-
kret,” vurderer Lonnie Weiglin, der mener, at 
rammeaftalen for medindflydelse og medbe-
stemmelse ligefrem er forbedret i Odense.

 “Når man oplever, at de nødvendige in-
formationer flyder bedre, og at der er opstået 
en større forståelse for medarbejdernes syns-
punkter, så er det virkelig positivt. Vi bliver i 
dag inddraget i drøftelser, som vi tidligere var 
holdt helt uden for, senest et hul i budgettet, 
som vi var med til at drøfte konsekvensen af.”

 Lonnie Weiglin oplever, at stemningen i 
samarbejdet også er blevet stærkt forbedret 
af, at det nu er blevet legalt at være uenige.

 “Selvfølgelig skal vi stadig tage beslutnin-
ger, så nu forsøger vi i stedet at finde kon-
sensus i de muligheder, der er til stede. Og 
når vi på hovedudvalgsniveau foregår med et 
godt eksempel på samarbejde, så kan det ikke 
undgå at smitte af ned igennem systemet.”

mEdiNdFlydElSE

rammEaFtalEN Om mEdiNdFlydElSE Og mEdbEStEmmElSE

KL og KTO har indgået en rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, der skal sikre 
medarbejderne ret til samme. I Odenses Kommunes personalepolitik på odense.dk er det for
muleret sådan:
”Medarbejderne skal i højere grad have indflydelse på eget arbejde gennem flade strukturer, 
team og projektarbejde samt selvstændighed i jobbet. Det medvirker til en større arbejds
glæde.
Ledere på alle niveauer i Odense Kommune skal anvende ledelsesformer, der sikrer medarbej
dernes positive medvirken, motivation og engagement på arbejdspladsen gennem medindfly
delse på egen arbejdssituation. Samtidig forventer kommunen, at medarbejderne accepterer 
medansvar for beslutninger, de har haft indflydelse på.”

Adgangen til informationer er blevet lettere, og 
det har i det hele taget skabt en større sammen
hæng mellem de beslutninger, der tages politisk 
i kommunen, og det arbejde, vi udfører.

“

”Lonnie Weiglin, medarbejderrepræsentant



dialOgbaSErEt SamSPil
Mødeform for hovedudvalget.
To årlige temamøder sammen med de 
p.t. 21 afdelingsudvalg.
Videoreferater på intranettet, hvor for 
eksempel udvalgets formand og næst
formand hver på et par minutter for
tæller om mødets beslutninger og bag
grunden for dem.

StratEgiSK ÅrShjul
Koblingen mellem hovedudvalget og 
de p.t. 21 afdelingsudvalg, mellem MED 
(medindflydelse og medbestemmelse) 
og HRafdelingen og mellem MED og 
budgetudvalget.
Medvirker samtidig til at understøtte 
åbne drøftelser og det dialogbaserede 
samspil i MED.

NEtvÆrKSmødEr
To årlige møder for sekretærerne for de 
p.t. 21 afdelingsudvalg.
Holder fokus på det kvalificerede sam
spil. Sikrer videndeling og erfaringsud
veksling.
 
hOvEdudvalgEtS 
StratEgiSEmiNar
Fokus på, hvordan hovedudvalget kan 
blive en strategisk samarbejdspartner i 
Odense Kommune som innovativ orga
nisation.
Identifikation gennem interessentana
lyse og forholdet til kommunens politi
kere.
Som visionselementer er brugt ambi
tionen om leg (Odenses motto er :At 
lege er at leve, red.), ansvar, involvering 
i forhold til MED, tillid, samarbejde og 
retfærdighed, herunder social kapital.
Det uønskede kom i ’den sorte gryde’: 
formaliteter, mistro, regeltænkning, ri
tuelle møder og mangel på visioner.
Det ønskværdige kom ’på den grønne 
gren’: at have højt til loftet, energi, let
hed, at skabe reel værdi, at tage chancer 
og en ligeværdig dialog.
To bundne opgaver: Videoreferater fra 

hovedudvalgsmøderne og en ny møde
form mellem hoved og økonomiudval
get.

SamarbEjdE mEd EKStErNE 
KONSulENtEr
Udvikling af en innovativ form for MED 
gennem hovedudvalget.
Udvikling af og definition af roller med 
oplægget Et MEDsystem, der følger 
med tiden.
Forberedelse til Personalepolitisk Mes
se 2010 med oplægget Har MEDorgani
sationen overlevet sig selv?
 Hovedudvalget i Odense Kommune har 
i udviklingen af nye samarbejdsformer 
benyttet konsulentbistand fra Region 
Midtjyllands MidtLab, der udvikler in
novative løsninger, ny viden og nye me
toder  i tæt samarbejde med brugerne, 
som er regioner, kommuner og private 
virksomheder og organisationer.
Læs mere om MidtLab her: www.rm.dk

vidEOrEFEratEr
Har til formål at synliggøre og præsen
tere hovedudvalgets medlemmer og 
funktion, at formidle resultater og pro
cesser mere aktivt og kreativt længere 
ud i organisationen og at synliggøre 
nuancerne i de drøftelser, udvalget har.
Første fokus er opsamling fra mødet 
ved formand og næstformand, det an
det fokus liveoptagelser af drøftelserne 
under et dagsordenpunkt, så man kan 
se samarbejdsformen.

hOvEdudvalgEtS tEmamødEr 
mEd øKONOmiudvalgEt
Fokus er på samspillet i og udviklingen 
af organisationen.
Kvartalsvise møder løsrevet fra budget
proceduren, fx status på arbejdsmiljø
arbejdet, hvilket giver de folkevalgte i 
økonomiudvalget indsigt i personale
mæssige forhold og er med til at kvalifi
cere arbejdet i udvalget.
Et årligt møde i forbindelse med bud
getproceduren.

  SamarbEjdEtS vÆrKtøjSKaSSE
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vidEOhENviSNiNg

Se video fra Hovedud
valget i Odense Kom
mune på www.youtube.
com/konzens1.
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DA PETEr LUND MADSEN var fire år, be-
sluttede han sig for, at han ville være kom-
munen, når han blev stor.

Årsagen lå i forhaven til det sociale bo-
ligbyggeri i Gladsaxe Kommune, hvor hans 
familie dengang boede. Da han forsøgte at 
smide nogle unger ud af den, var der nemlig 
en af dem, der sagde, at det slet ikke var hans 
forhave, men ’kommunens’. Og så tog han en 
beslutning.

“Men man kan jo ikke blive kommunen. 
Det nærmeste, nogen nogensinde er kommet 
på det, er vel Erhard Jacobsen, der jo dengang 
faktisk var borgmester i Gladsaxe.”

Service!
Selv om Peter Lund Madsen i stedet blev 
læge, hjerneforsker, foredragsholder, enter-
tainer og meget andet, har kommunen stadig 
en stor plads i hans tilværelse.

“Det første, jeg tænker på, når ordet ’kom-
mune’ nævnes, er service. Det er en stor del 
af kommunen, i hvert fald i min – Frede-
riksberg. Kommunen er bindeleddet mel-
lem skattekronerne, og hvad man får ud af 
dem. Og det er jo en lang række vigtige ting 
som skole, børnepasning, indretningen af det 
sted, hvor jeg bor, og det sted, hvor jeg møder 
det offentlige.”

Peter Lund Madsens børn på 10 og 15 år har 
benyttet sig af de kommunale ydelser ’hele 
vejen igennem’ fra vuggestue til folkeskole.
 
det venlige møde
“Det vigtigste for mig i forhold til kommunen 
er, at de leverer varen – at de giver mig det, 
jeg vil have. Men i mødet med de kommuna-
le medarbejdere er det væsentligste, at de er 
flinke. når man for eksempel går op på skat-
tekontoret, vil jeg gerne have oplevelsen af, at 
de er der for at hjælpe mig og ikke er sure og 
tror, jeg kommer med dårlige hensigter.

 Og det var skattefolkene på rådhuset, der 
for alvor fik hjerneforskeren til at holde af sin 
kommune.

“Jeg henvendte mig på et tidspunkt for at få 
oplyst skattereglerne, da jeg skulle flytte til 
USA for en periode for at forske. Da jeg efter 
et stykke tid modtog en opgørelse fra skat-
tekontoret, havde de på eget initiativ vedlagt 
en informationsfolder om skatteforhold, når 
man flytter til udlandet. Sådan var det altså 
ikke i den kommune, jeg boede i tidligere. Da 
tabte jeg for alvor mit hjerte til Frederiksberg 
Kommune.”

Peter Lund Madsen betragter sin kom-
mune som sit fællesskab.

“Derfor skal jeg også som borger hjælpe 
kommunen ved at lade være med at smide af-
fald på gaden, ved at opdrage mine børn til at 
lade være med at ridse i bordene i skolen og 
ved at skrive et brev til kommunen, hvis der 
er noget, jeg er utilfreds med, eller jeg synes, 
at nogen har opført sig dårligt. Kommunen er 
et vigtigt fællesskab for min og min families 
dagligdag. Det skal den generelt fortælle sine 
borgere, ligesom jeg skal kommunikere med 
kommunens medarbejdere, når der er anled-
ning til det.”

KOmmuNEN Er 
mit FÆllESSKab
Et umiddelbart ganske lille, men alligevel stort initiativ 
hos en kommunal skattemedarbejder fik hjerneforsker 
– med meget mere – Peter Lund Madsen til at tabe sit 
hjerte til sin kommune.

tekst: Af Helle Jung Foto: NKMusic

mig & miN KOmmuNE

StEdSaNS. Man kan mærke en kommunegrænse under dækkene, hvis vejbanen skifter til en 
nyere belægning. Her har man prioriteret en ordentlig vedligeholdelse af vejene. Men kan vi også 
inden i os selv mærke, når vi overskrider en kommunegrænse? KONZENS har spurgt en række 
danskere om deres følelser for deres kommune.

blÅ bOg

PETER LUND MADSEN, f. 1960. Læge og hjerneforsker, dr.med. 1993 og under uddannelse til 
speciallæge i psykiatri. Kendt under navnet HjerneMadsen, som han har optrådt under i en 
række tvudsendelser på DR2. Flittig foredragsholder om menneskehjernen og forfatter til 
tekster til cd’en Hjernesange – verdens farligste dyr. Sammen med sin bror, journalisten An
ders Lund Madsen, forfatter til og medvirkende i forestillingerne Mr. Nice Guy, Enden er nær og 
senest Gæster fra Rødby om menneskehjernens udviklingshistorie, dommedag, erindring og 
tids og virkelighedsopfattelse. Har siden 1988 boet i Frederiksberg Kommune Læs evt. mere 
på www.peterlundmadsen.dk.
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“
”

Kommunen er bindeleddet mellem skatte
kronerne, og hvad man får ud af dem.
Peter Lund Madsen, hjerneforsker
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PERSONALEPOLITISK MESSE PRÆSENTERER:

JAGTEN PÅ HVERDAGENS HELTE

Dagbladet

“...entusiasme så det smitter!”

Expressen

”Gribende velspillet i
 deres livs rolle”

Fagbladet

Kampagnen kulminerer på Personalepolitiske Messe i Bella Centret den 12. januar 2010, hvor 
”Hverdagens Helt 2010” udpeges blandt et felt af finalister. Der er ingen personlig præmie ud over æren 
til den udpegede, men vedkommendes arbejdsplads belønnes samlet med en enestående oplevelse. 
Som tak for hjælpen deltager alle, der hjælper med at nominere i lodtrækningen om en wellness-oplevelse.

JAGTEN ER GÅET IND PÅ HVERDAGENS ILDSJÆLE, DER MED ENTUSIASME OG ARBEJDSGLÆDE 
GØR EN FORSKEL I DEN OFFENTLIGE SEKTOR. NOMINER EN ILDSJÆL BLANDT ANSATTE I LANDETS 
KOMMUNER OG REGIONER, OG HJÆLP OS MED AT ANERKENDE OG SPREDE DE GODE HISTORIER. 

KENDER DU EN HVERDAGSHELT?

www.hverdagsmesterskabet.dk


