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GØR DET SELV
Finansminister Claus Hjort 
Frederiksen forventer at kom-
munerne afbureaukratiserer. 

JOB MED UDSYN
Internationale opgaver 
tiltrækker karriere -
menne sker.

PERSONALEPOLITISK 
MESSE 2010
Tendenser og inspiration.
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“Det er ikke mit job at 
skabe konsensus om 
beslutningerne men at 
træffe dem

”
Charlotte Hervit, formand for foreningen Offentlige HR-Chefer Charlotte Hervit, formand for foreningen Offentlige HR-Chefer 
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Hverdagen er det gennemgående tema i denne udgave 
af KONZENS. Både de nære arbejdsvilkår og rammerne 
om dem.

Vi følger op på emnet afbureaukratisering med spørgs-
mål til finansminister Claus Hjort Frederiksen (Ven-
stre). Han lægger hovedansvaret for regelforenkling 
over til kommunerne. ”Det er ikke mig, der passer bør-
nene og de ældre”, siger han.

Det sidste gør til gengæld en gruppe medarbejdere på et 
plejehjem i Skalborg, der indstillede og fik kåret deres 
chef til ”Hverdagsmester” på Personalepolitisk Messe i 
Bella Center. ”Hun er ikke bleg for at fortælle os, at vi er 
hendes guld”, forklarer en af de ansatte.

I tekst, video, lyd og foto bringer KONZENS glimt fra 
messen. Den rummede et overflødighedshorn af de-
batter, oplæg og workshops om ’guldet’ og om de le-
dere, der skal klæde medarbejderne på til de næste års 
udfordringer.

En af dem er HR-chef Charlotte Hervit fra Faaborg-

Midtfyn Kommune. Hun er for nylig blevet formand 
for foreningen Offentlige HR-chefer. Læs det spæn-
dende interview med en kontant leder, der både er til 
resultater og åbenhed.

Det samme er Center for Parkering i København, som 
med værdibaseret ledelse har reduceret sygefraværet 
med 50 procent.

God ledelse kræver de rigtige rammer. En phd-afhand-
ling om ledere i kommunale dagsinstitutioner konklu-
derer, at de skal have mulighed for at kommunikere i 
stedet for at kontrollere.

Et kort øjeblik ser vi det hele lidt fra oven. Forfatteren 
Suzanne Brøgger fra Løve efterlyser nytænkning i ud-
kantsområderne. ”Gør som Samsø”, siger hun.

Du finder videodækningen på www.personaleweb.dk , 
www.youtube.com/konzens1 og www.gribhverdagen.dk

God fornøjelse!
redaktion@tendens.net
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KL og KTO har besluttet at udgive et journali-
stisk magasin med fokus på tre emner: trivsel på 
arbejdspladsen, medindflydelse på eget arbejde og 
rekruttering.

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.

iSSN:
1904-1012

OpLag:
5.000

LayOUt: 
ADMAN

tryK: 
Best Buy Brokers

FOrSidEFOtO:
Thomas Steen Sørensen 
 
KONtaKt: 
Tendens, 
Rosenvængets Allé 11, st., 
2100 København Ø  
Tlf. 33939407 
 redaktion@tendens.net
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gør dEt SELv
Finansministeren har fremlagt forslag til 
afbureaukratisering. Nu skal kommunerne 
i gang – og de skal huske at rydde op i 
deres egne regler samtidig, mener han.

aKtiv iNdSatS mOd SygEFravÆr
Kurven er ved at være knækket for det 
høje kommunale sygefravær. Aktiv ledelse 
og arbejdsmiljø er nøgleord.

JOB mEd UdSyN 
Kommuner med internationale aktiviteter 
tiltrækker karrierebevidste unge, der søger 
spænding og oplevelser.

KONSENSUS Er KEdELigt
Medarbejderrepræsentanterne i ansæt-
telsesudvalget stemte imod hende, men 
hun tog det som en udfordring. Så kunne 
det jo kun gå fremad. Portræt af HR-chef 
Charlotte Hervit.

dEN NødvENdigE rEFOrm
Fødslen foregik ikke uden hyl og skrig. 
Men kommunalreformen er på længere 
sigt den eneste mulige løsning.

mErE NÆrvÆr, miNdrE FravÆr
At være parkeringsvagt er et udsat job, 
hvor det er vigtig at vide, at der er brug 
for dig.

SLip LEdErNE LøS
Cand.scient.pol. Jørn Kjølseth Møller har 
skrevet phd. om ledelse i daginstitutioner. 
KONZENS har talt med forskeren.

HvErdag mEd mENiNg
Tendenser og inspiration fra Personale-
politisk Messe 2010

Hvad FattEr gør
De kommunalt ansatte fædre går mere 
og mere på barsel. Men der er stadig store 
regionale og faglige forskelle.

KOrt Nyt

LaNgt UdE, LaNgt vÆK
Suzanne Brøgger mener, at flere kom-
muner skulle lade sig inspirere af Samsøs 
eksempel.

rOS Og rESpEKt
Plejehjemsleder Marianne Gaardsøe vandt 
prisen som Hverdagsmester på Personale-
politisk Messe 2010.
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aFBUrE aUKr atiSEriNg

claus Hjort Frederiksen:
Vi har lyttet til de offentligt  
ansatte.
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tekst: Af Uffe Laursen Foto: Scanpix



SOM EN DEL AF regeringens afbureau-
kratiseringsplan ligger 105 forslag til regel-
forenkling i kommuner og regioner nu klar til 
at blive ført ud i livet. Forslagene skal fra 2011 
frigive tre millioner timer eller 900 millioner 
kroner årligt – penge, der skal geninvesteres i 
flere hænder, bedre kvalitet og mere arbejds-
glæde blandt lærere, pædagoger, socialmed-
arbejdere og andre kommunalt ansatte. 

Men de offentligt ansatte skal ikke tro, at 
de nu kan se frem til en hverdag uden regler 
og dokumentationskrav. Den slags vil – også 
for deres egen skyld – altid være en afgørende 
del af de offentligt ansattes hverdag, siger fi-

nansminister Claus Hjort Frederiksen (Ven-
stre) til KONZENS.

”Vi har lyttet meget til de offentligt ansat-
te, som har sagt, at mange regler og krav har 
føltes snærende. Men vi skal også hele tiden 
have i baghovedet, at vi jo stilles over for krav 
fra både patienter og pårørende om, at syste-
merne fungerer rigtigt, og at vi har givet den 
rigtige behandling. Jeg synes nogle gange, at 
debatten om regler kammer helt vildt over. 
Det er, som om alle regler er af det onde. Der 
vil jeg bare sige, at der en del regler, der er 
af det gode, fordi de dels beskytter den, der 
bliver behandlet eller passet, dels beskyt-

Det ikke er mig, der passer de ældre og børnene i dagin-
stitutionerne eller underviser dem i skolen, siger finans-
ministeren i dette interview, hvor han sparker ansvaret 
for afbureaukratisering over på kommunerne.

gør dEt

SELv
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BLÅ BOG

Claus Hjort Frederiksen er 62 år og uddannet jurist i 1972. Han har været ansat i 
Landbrugsministeriet og i i Industrifagenes Almindelige Arbejdsgiverforening. Si-
den 1983, hvor han blev administrationschef i Venstres Landsorganisation, har der 
stået politik på CV’et. 
Han blev efter Venstres erobring af regeringsmagten udnævnt til Beskæftigelses-
minister, som han var frem til 2009. Her overtog han Finansministeriet efter Lars 
Løkke Rasmussen.

aFBUrE aUKr atiSEriNg

“Generelt tror jeg ikke, at vi har haft mis-
tillid til de offentligt ansatte. Men du kan 
selvfølgelig sige, at i nogle tilfælde har 
lovgivningen været baseret på mistillid.

ter medarbejderne mod alle mulige anklager om ikke 
at gøre arbejdet godt nok. Så det vil altid være en ba-
lancegang mellem retssikkerhedshensyn og så, at det 
skal være spændende, motiverende og meningsfyldt at 
være ansat i den offentlige sektor.”

Er flere regler og krav også udtryk for mistillid til kom-
munernes ansatte? 
”Generelt tror jeg ikke, at vi har haft mistillid til de of-
fentligt ansatte. Men du kan selvfølgelig sige, at i nogle 
tilfælde har lovgivningen været baseret på mistillid. For 
når man har sager om institutioner, hvor der har været 
vanrøgt af klienter, eller hvor der er stjålet fra de æl-
dre, så er det uomgængeligt, at det er ud fra en mistro, 
at man laver lovgivning. Det er for at sikre sig mod, at 
det kan opstå igen i fremtiden. Som offentlig myndig-
hed og institution har man jo magt over mennesker 
gennem de ydelser, man kan tilbyde, og jeg synes, at 
vi skylder borgerne at sikre, at de ydelser er baseret på 
viden og ikke bare er noget, vi finder på.”

Hvem har ansvaret for at føre de 105 forslag til forenk-
linger ud i livet?
”Jamen, det har kommunerne. Nu har vi lagt planen, og 
så er det op til kommunerne og regioner, at det omsæt-
tes til frigjorte ressourcer. Så hovedansvaret ligger hos 
kommunerne. I forbindelse med vores finanslovsaftale 
for 2010 har vi påpeget, at det er vigtigt, at kommunerne 
også udnytter de her muligheder. Så vi opfordrer kraf-
tigt kommunerne til at gennemgå de regler, også dem, 
som ikke er fastsat af regeringen, men som den enkelte 
kommunalbestyrelse og forvaltning selv har fastsat.”

Så du mener, at kommunerne har medansvar for det 
voksende bureaukrati?
”Det, vi har kunnet se på det forarbejde, der er lavet 
til afbureaukratiseringsplanen, er, at nogle af de regler, 

som medarbejderne vil have ændret, ikke kan tilskrives 
ministerierne, men udspringer af egen kommunes be-
hov for registreringer. Og de regler skal kommunerne 
også huske at gennemgå.”

Hvordan vil regeringen sikre sig, at de 900 millioner 
kroner vil gøre hverdagen lettere for medarbejdere og 
ledelse i kommunerne?
”Det vil vi bede kommunerne redegøre for og doku-
mentere, for hele meningen med det her er, at det 
kommer medarbejderne til gode, og det har jo været 
et meget stort og principielt ønske fra kommunernes 
side. De har presset voldsomt på for at få den her proces 
i gang og få det til at gå i hak, så der vil nok også være 
skærpet opmærksomhed fra kommunernes side for at 
sikre, at de løfter den opgave.”

Så der vil komme nye dokumentationskrav om at vise, 
at man har fjernet nogle af gamle krav?
”Nej, det tror jeg trods alt ikke. Men jeg vil da følge lidt 
med i, hvordan kommunerne udtrykker deres tilfreds-
hed med at frigøre ressourcer.”

Har politikerne lært noget af de kommunale medarbej-
deres frustration over stigende bureaukrati?
”Jeg tror faktisk, at der er vokset en ny bevidsthed frem. 
Jeg forestiller mig, at man i Folketinget vil være meget 
på vagt over for nye regler. Jeg tror, at alle partier vil 
reflektere meget grundigt over, om det, man foreslår, 
nu er strengt nødvendigt. På den måde, tror jeg, er der 
kommet en ny ånd. Det er jo et af de områder i Folke-
tinget, hvor der er størst udbredt enighed.”

Er afbureaukratiseringsplanen afgørende for, at den of-
fentlige sektor bliver en attraktiv arbejdsplads fremover?
”Det er afgørende, at hvert eneste kommunalbesty-
relsesmedlem interesserer sig for, om man gør noget i 
kommunen, der belaster den. Om der er ting, der kan 
gøres smartere og bedre, og frem for alt sikrer sig, at 
det er tilfredsstillende at være medarbejder i kommu-
nen. Så ansvaret hviler på hver eneste minister og de 
179 folketingsmedlemmer, men det hviler også på hver 
eneste borgmester og kommunalbestyrelsesmedlem. 
De skal være optaget af afbureaukratisering for at sikre 
tilstrækkelige ressourcer, men også for at medarbej-
derne i det offentlige oplever det som meningsfyldt og 
tilfredsstillende at gå på arbejde.”

Det lyder, som om du gerne vil sparke ansvaret over på 
kommunerne? 
”Jamen, sagen er jo, at det ikke er mig, der passer de ældre 
og børnene i daginstitutionerne eller underviser dem i 
skolen. Det, regeringen gør, er at give nogle øgede friheds-
grader, og så er det op til de enkelte kommuner at efterleve 
det i det daglige. Det betragter jeg ikke som ansvarsfra-
skrivelse, men sådan er kendsgerningerne altså. Derfor er 
afbureaukratisering i vidt omgang et kommunalt ansvar.

Claus Hjort 
Frederiksen, 
Finansminister

”
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rEKrUttEriNg & FaStHOLdELSE
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PUF
PARTERNES

UDDANNELSESFÆLLESSKAB

Brug MED-udvalgets årlige 
uddannelsesdag til at sætte 
fokus på Aftale om trivsel og 
sundhed på arbejdspladserne.

PUF tilbyder en skræddersyet
uddannelsesdag til MED, SU og
arbejdsmiljøorganisation om

� Sundhedsfremme
� Sygefravær
� Vold, mobning og chikane 
� Trivselsmåling/APV
� Stress 

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

10-09/2 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.

Trivsel og sundhed
MED-udvalget sætter dagsordenen!

Annoncer:Januar 2010  08/01/10  12.10  Side 1
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SygEFr avÆr

SygEFravÆrEt FaLdEr 
i KOmmUNErNE

De nyeste tal fra det fælleskommunale løndatakontor (FLD) viser, at landets 98 kom-
muner i gennemsnit har nedbragt sygefraværet med 1.43 procent svarende til 0,2 

fraværsdagsværk fra 13,9 til 13,7 fra 2007 til 2008. Selv om det måske 
ikke lyder af meget, er tallet både ensbetydende med, at den stigende 
sygefraværskurve nu er knækket, og med en økonomisk besparelse 

på omkring 270 millioner kroner. 
Mange kommuner arbejder målrettet på at ned-

bringe sygefraværet ved at 
forbedre trivslen på arbejds-
pladserne.

tekst: Af Anne-Marie Mosbech
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En anonym trivselshotline giver 
medarbejderne i Næstved Kom-
mune et bedre arbejdsliv og le-
delsen et bedre indblik i, hvor 
skoen trykker. 

Siden Trivselshotlinen blev 
oprettet i forbindelse med kom-
munalreformen i 2007 har cirka 
350 medarbejdere årligt hen-
vendt sig for at få hjælp til et 
bedre arbejdsliv eller til bedre 
trivsel i al almindelighed. 

Medarbejderne kontakter 
Triv   sels hotlinen ved at lægge 
navn eller telefonnummer på en 
telefonsvarer eller via mail og 
bliver inden for 24 timer kontak-
tet af en udviklingskonsulent fra 
kommunen. 

Trivselshotlinen betjenes af fire 
udviklingskonsulenter, som til-
sammen bruger fem-syv timer 
pr. uge på visitering og hjælper 
medarbejderne videre til:
• Intern/ekstern coaching 
• Ekstern psykologhjælp 
• Stressvejledning 
• Kostvejledning 
• Motionsrådgivning 
• Sundhedstjek 
• Alkoholrådgivning 
• Rygestopkursus. 

KONZENS har plukket eksemplerne 
fra www.arbejdsmiljoviden.dk og 
www.velfaerdensinnovatoerer.dk

Når en kommunalt ansat med-
arbejder i Horsens Kommune 
lægger sig syg, kan hun forvente 
et opkald fra sin leder på første, 
femte og 14. sygedag. Sygefra-
værspolitikken 1-5-14 går nemlig 
ud på konsekvent og struktu-
reret at kontakte og tale med 
sygemeldte medarbejdere. Sam-
talerne med den sygemeldte 
medarbejder drejer sig om at 
høre, hvordan det går, og om at 
drøfte den ansattes forventnin-
ger til at komme tilbage til ar-
bejdspladsen, når sygdommen 
er overstået. 

Sygefraværspolitikken har på 
et år sparet kommunen for 3000 
sygedage, svarende til, at syge-
fravær er faldet fra 6,25 til cirka 
6,00 procent. 

Ud over de tre samtaler er det 
også lederens pligt at indkalde 
de sygemeldte medarbejdere, 
der har været fraværende i 14 
dage eller mere, til en samtale. 

Målet i Horsens Kommune 
er at nedsætte sygefraværet med 
20 procent i løbet af to år, så det 
kommer til at ligge på 5 procent.

Giv medarbejderne indflydelse 
på, hvordan deres egen arbejds-
dag skal tilrettelægges. Få for-
slag og ideer til, hvor der er tid 
at spare, eller processer der kan 
forbedres, frem i lyset og tag 
forslagene alvorligt. Det skaber 
bedre kvalitet i arbejdet, større 
tilfredshed, mindre stress og 
bedre ledelse. Alt i alt et bedre 
arbejdsmiljø, der får sygefravæ-
ret til at falde. Det er i hvert fald 
tilfældet i Roskilde Kommunes 
hjemmepleje, der efter et års ar-
bejde med Lean har kunnet kon-
statere, at sygefraværet er faldet 
fra 11 til 6 procent. 

Arbejdet med lean i hjem-
meplejen begyndte, da Roskilde 
Kommune sammen med Ring-
sted Kommune søgte og modtog 
2,4 millioner kroner fra Forebyg-
gelsesfonden til at gennemføre 
projektet ’Plejer i Fokus’. 

Formålet med projektet var 
at forbedre arbejdsgange, at ska-
be et bedre arbejdsmiljø og ikke 
mindst at levere størst mulig 
værdi til borgerne. 

Sorø Kommune har fastansat to 
interne konsulenter, der siden 
den 1. februar 2009 har haft til 
opgave at udvikle, indføre og 
drive en forebyggende og sund-
hedsfremmende ordning ’Sund 
på job’. Og allerede inden projek-
tets etårsfødselsdag viser resulta-
terne sig. For eksempel på rengø-
ringsområdet, hvor sygefraværet 
er faldet fra cirka 15 procent i 
2007/2008 til cirka 10 procent i 
2009. 

’Sund på job’ har fokus på 
både fysisk og psykisk arbejds-
miljø. Målene er, at:
• Skabe trivsel og glæde på 

arbejde.
• Forebygge sygefravær og om 

muligt sænke det samlede 
fravær.

• Fastholde/rekruttere arbejds-
kraft til kommunen.

Og modellen ser sådan ud:
• Ergonomisk rådgivning og 

undersøgelse
• Stressforebyggelse
• Sundhedstilbud på arbejds-

pladsen
• Personlig sundhedsprofil
• Ugentlig nyhed med fokus 

sundhed
• Rabatordninger på sundheds-

tilbud.

Foreløbig har ’Sund på job’ ud-
ført 367 aktiviteter, for eksempel 
foredrag, personlige samtaler, 
undersøgelser og events. Ved 
årsskiftet har mere end 10 pro-
cent af kommunens medarbej-
dere fået udarbejdet en personlig 
sundhedsprofil.

HOrSENS
3000 færre sygedage på et år

rOSKiLdE
 Fra 11 til 6 procent 

SOrø 
Sund på job

NÆStvEd 
trivselshotline
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 JOB mEd UdSyN
Kommunerne har rettet blikket mod fjernere 
himmelstrøg. Især unge medarbejdere bliver 
sendt meget langt ud over kommunegrænsen. 
De internationale aktiviteter er med til at skabe 
attraktive arbejdspladser i kommunerne og til-
trække karrierebevidste medarbejdere.

tekst: Af Brian Stræde tegning: Philip Ytournel

iNtErNatiONaLiSEriNg
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Det er ikke kun sprogligt, at lokal rimer på 
global. De internationale aktiviteter har ef-
terhånden slået rod i de danske kommuner, 
og der er stor fokus på, at kommunalt arbejde 
ikke kun er noget, der foregår inden for kom-
muneskiltene.

”Det går hastigt den vej,” siger Henning 
Jensen, borgmester i Næstved Kommune og 
formand for Internationalt udvalg i KL.

”Der er større og større vilje i kommuner-
ne til at oprette internationale sekretariater 
eller afdelinger. Hvis man gerne vil være på 
forkant i forhold til for eksempel lovgivning 
fra EU og erhvervsudvikling, er det en rigtig 
god ide at have internationalt orienterede 
medarbejdere,” siger han. 

Samtidig med at de internationale aktivi-
teter løfter kommuner fagligt, så er de selv-
samme aktiviteter med til at tiltrække dygtige 
medarbejdere, mener Henning Jensen.

”Kommunerne vil gerne vaske det lidt stø-
vede image af sig og i stedet fremstå moderne 
og attraktive. Det kan man blandt andet gøre 
ved at bruge den nyeste teknologi og have in-
ternationalt orienteret arbejde. Det er med til 
at skabe gode job og tiltrække karriereorien-
terede unge,” siger Henning Jensen.

på jagt efter oplevelser
At det internationale udsyn rent faktisk be-
tyder noget, når for eksempel akademikere 
går på udkig efter attraktive job, bekræftes af 
formanden for AC. 

”Det er helt sikkert kommet til at spille 
en større rolle over de senere år. Ungdom-
men er mere udadvendt og berejst, og det 
er væsentligt, at ens arbejde giver spænding 
og oplevelser,” siger Erik Jylling, som mener, 

at internationale aspekter er med til at løfte 
medarbejderne på flere måder.

”Det er attraktivt med et job, hvor man har 
mulighed for at kigge ud over disken, fordi 
ens univers ganske enkelt bliver større af det. 
Du får nogle nye perspektiver på dine egne 
problemstillinger, og det gør dig mere kvalifi-
ceret – både fagligt og personligt,” siger han.

Eksport af viden
En af de kommuner, som har taget det største 
skridt ud over kommune- og landegrænsen, 
er Viborg Kommune. Kommunen har gen-
nem flere år arbejdet med systemeksport, 
dvs. at eksportere viden om spildevandsrens-
ning, drikkevandsforsyning, affaldsbehand-
ling og meget andet. Modtagerne har været 
kommuner i Europa, særligt i Baltikum, men 
også så langt væk som i Kina og Thailand.

Senest har kommunen været involveret i et 
samarbejdsprojekt i Tyrkiet om spildevands-
rensning og drikkevandsforsyning. Projektet 
indebar, at delegationer fra Tyrkiet to gange 
var i Viborg for at lære om kommunens ar-
bejdsmetoder, og at medarbejdere fra Viborg 
Kommune tog fire uger til Tyrkiet for at assi-
stere og undervise deres tyrkiske kolleger.

”Ud over at det er overførsel af viden, så gi-
ver det os også nogle gode input tilbage, som 
gør os klogere, og det giver nogle spændende 
arbejdsopgaver til vores medarbejdere. Jeg 
ved, at flere og flere unge har et stort inter-
nationalt udsyn, og de vil gerne have en ar-
bejdsplads, der har rettet øjnene udad, så der 
er ingen tvivl om, at det er vigtigt i forhold 
til rekruttering,” siger Kristian Brøns Nielsen, 
der er udviklingschef i Viborg Kommune.

Kommunen er allerede godt i gang med 
planlægningen af det næste internationale 
projekt.

”Vi er netop nu på vej ind i et større EU-
projekt, der – hvis det går igennem – vil be-
tyde, at vi 2010 og 2011 sender op mod fire-
fem primært yngre medarbejdere til Kosovo 
i en periode som såkaldte short term experts 
inden for fysisk og administrativ planlæg-
ning,” fortæller Kristian Brøns Nielsen. 

Kreativt bynetværk
I modsætning til Viborg Kommune har Høje 
Taastrup Kommune først for nylig besluttet 
sig for at satse på strategiske internationale 
relationer. Kommunen står blandt andet over 
for et stort byplanlægningsprojekt, og det har 
fået kommunen til at involvere sig i netvær-
ket Creative City Challenge for at få inspi-
ration og trække på andre europæiske byers 
erfaringer.

”Indgangsvinklen har ikke været at skabe 
spændende job, men at det var strategisk 
interessant for kommunen. Vi er dog blevet 
opmærksomme på, at det er et godt rekrut-
terings- og fastholdelsesværktøj, for medar-
bejderne synes, at det er enormt attraktivt at 
arbejde med det internationale. Derfor har 
vi besluttet, at vi fremover vil profilere os på 
det, når vi kan, for eksempel i stillingsopslag,” 
fortæller kommunaldirektør Hugo Pedersen.

ELEvEr i UdLaNdEt

En stor del af de danske kommuner 
sender deres elever på udlandsophold 
i løbet af elevtiden. Det gælder blandt 
andet Næstved Kommune, som sen-
der eleverne på tre måneders ophold 
hos en af kommunens venskabsbyer. 
”Vores medarbejdere skal have en anden 
påvirkning end den, vi alene kan give dem. 
Det er vigtigt, at de får nogle erfaringer fra 
andre lande, som de kan tage med hjem, 
så vi kan lære af dem,” siger borgmester 
Henning Jensen.
Udlandsopholdet er med til at gøre elev-
pladserne mere attraktive, mener Hen-
ning Jensen:
”Vi kan mærke på ansøgerne, at de er vilde 
med det – for nu at bruge deres egne ord.”

Grundlaget for det internationale arbejde
Der er stor forskel på, hvordan kommuner-
ne håndterer og organiserer det internatio-
nale arbejde:
International strategi – 28 kommuner
Byrådsbeslutning – 21 kommuner
Venskabsbypolitik – 14 kommuner
Andet skriftligt grundlag – 9 kommuner
Intet formelt grundlag – 13 kommuner
Uafklaret/ved ikke – 13 kommuner

Kilde: Rundspørge foretaget af KL’s EU-
kontor i 2008.

Ungdommen er 
mere udadvendt og 
berejst, og det er 
væsentligt, at éns 
arbejde giver spæn-
ding og oplevelser.

“

”
Erik Jylling, formand for AC

Ud over at det er overførsel af viden, så giver 
det os også nogle gode input tilbage, som 
gør os klogere.

“
”Kristian Brøns Nielsen, udviklingschef i Viborg Kommune
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tekst: Af Jesper Krusell Foto: thomas Steen Sørensen

LEdELSE
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KON
SEN
SUS
 Er

KEdE
Ligt

Hun kalder sig selv 
kompromisløs, stædig og 

er træt af ordet konsensus. 
Men Charlotte Hervit, HR-

chef i Faaborg-Midtfyn 
Kommune og formand for 

foreningen Offentlige HR-
Chefer (OHRC), er også ærlig, 

løsningsorienteret og fuld af 
tillid til sine medarbejdere. 

Og så insisterer hun på 
retten til at kunne tale 

gratis.
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”DU KAN TRO, at du kan, og du kan tro, at 
du ikke kan. I begge tilfælde har du ret.”

Teksten på whiteboardet på Charlotte 
Hervits kontor er skrevet i hånden. Ofte ser 
man læresætninger af den karakter ophøjet 
til glas og ramme for at understrege budska-
bets vigtighed, men der er vist ingen risiko 
for, at de sorte spritstreger bliver visket ud 
af rengøringshjælpen. Med de små citater 
”Hvor svært kan det være?” og ”Hvorfor fan-
den gør de det så ikke bare?” ved siden af 
udstråler ordene en autoritet, som sender et 
tydeligt signal: Læs mig og lad mig stå.

”Jeg har det sådan, at hvis nogen siger ’det 
kan vi ikke’, er min automatreaktion: Jo – det 
kan vi fandeme godt. Vi kan det, vi vil, men 
hvis vi siger, at vi ikke kan, er det helt sik-
kert, at det aldrig vil lykkes,” siger Charlotte 
Hervit.

Kontant og ærlig
Den 49-årige jurauddannede HR-chef i 
Faaborg-Midtfyn Kommune er nyvalgt for-
mand for foreningen Offentlige HR-Chefer 
(OHRC), og ordene bliver leveret med ven-
lig stemme og et fast blik, der ikke efterlader 
tvivl om, at Charlotte Hervit er vant til at ar-
gumentere for sine synspunkter. Og sin stil. 
”Jeg er i bund og grund et meget ukompli-
ceret menneske. Jeg er kontant og ærlig, for 
jeg mener, at alt andet er mangel på respekt. 
Jeg er også meget spørgende, for der er me-
get, jeg ikke ved, og det er jeg ikke ked af at 
udstille. Jeg er mig, som du ser mig. Det er 
egentlig ret enkelt,” siger Charlotte Hervit, 
som kan sætte sig i OHRC-formandsstolen 
med 13 års ledererfaring i det kommunale 
system i bagagen.

”Jeg har siddet i bestyrelsen i seks år, og 
det har været utroligt spændende. Jeg sy-
nes faktisk, at arbejdet i OHRC hører med 
til mit job som HR-chef i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Det kvalificerer simpelthen mit 
daglige job, og det er med til at øge min for-
ståelse for de problemstillinger, vi arbejder 
med som HR-chefer,” siger Charlotte Hervit, 
som er den første kvindelige formand i for-
eningens 20-årige historie.

”Det har jeg faktisk aldrig skænket en 
tanke, og det er min opfattelse, at det ligger i 
tiden, at køn ikke er et tema. Jeg har faktisk 
aldrig følt, at mit køn har været hverken en 
fordel eller et problem,” siger Charlotte Her-
vit.

En barsk begyndelse
Den barnefødte fynbo nåede at runde både 
advokatbranchen og at arbejde med finan-
siering i København, inden den daværende 
Faaborg Kommune meldte sig på banen 
med et job som personalechef i 1997. Alle-
rede fra begyndelsen bød det nye arbejdsliv 
på udfordringer.

”Da jeg blev ansat i Faaborg, stemte 
medarbejderrepræsentanterne i ansættel-
sesudvalget imod, men borgmesteren og 
kommunaldirektøren insisterede på, at de 
ville have netop mig. Det positive i forhold 
til medarbejderne var, at forholdet kun 
kunne gå fremad,” siger Charlotte Hervit og 
slår en høj latter op. En latter, der ofte fyl-
der det lille kontor og deles af de folk, der 
med jævne mellemrum kigger ind på kon-
toret.Jeg kunne for så vidt godt forstå dem. 
De var vant til en chef, der var helt nede i 
detaljen og kunne udføre alle arbejdsopga-

ver selv, og så kom der en helt anden type. 
Men de opdagede, at jeg på ingen måde kom 
for at køre et show off, og at jeg meget gerne 
ville lytte til dem. Med tiden fik vi også et 
helt fantastisk samarbejde. Medarbejderne 
har efterfølgende sagt, at de opfattede mig 
som værende meget arrogant, men i bund 
og grund handlede det om, at jeg var meget 
ligefrem. Det var meget atypisk for dem,” si-
ger Charlotte Hervit.

Den ligefremme stil er også det første, 
som hendes forgænger som OHRC-formand 
peger på. Frank Høy er HR-chef i Silkeborg 
Kommune, der kalder sin efterfølger ’stædig 
på den gode måde’.

imod strømmen
”Jeg har kendt Charlotte i omkring seks år, 
og jeg kender hende som en fagligt dygtig og 
kompetent personalechef. Hun er kontant 
og har sine meningers mod, og hun tør ud-
fordre det eksisterende. Hun er ikke bange 
for at gå imod strømmen, og det, synes jeg, 
er en stærk egenskab – ikke mindst som for-
mand for en forening. Det er nok ikke alle, 
der kan lide den stil, men den er med til at 
skabe respekt. I hvert fald hos mig,” siger 
Frank Høy, som kærligt peger på, at diplo-
matiet nok ikke er Charlotte Hervits stær-
keste side.

”Det kan jeg godt genkende – i hvert fald 
hvis diplomati betyder, at man altid går efter 
en konsensusløsning. Det ord keder mig. Jeg 
er leder, og mit job er at skaffe resultater. Re-
sultater for organisationen og resultater for 
borgerne. Det er ikke mit job at skabe kon-
sensus om beslutningerne, men derimod at 
træffe dem. Der mangler jeg nogle gange at 

“

”

Vi tog et begreb med fra Faaborg Kommune: 
At tale gratis. Og det gælder alle emner – 
faglige såvel som de mere personlige. Kan 
man tale gratis i en organisation som vores, 
er det en kæmpe styrke.

LEdELSE

Charlotte Hervit, HR-chef



       KONZENS   JANUAR 2010      15

føle, at eksempelvis de faglige organisatio-
ner viser mig den tillid, at jeg gerne vil folk 
det godt. Selvfølgelig vil jeg det,” siger Char-
lotte Hervit, som understreger, at retten til 
at lede ikke indebærer, at chefen selv har 
fingrene nede i alle opgaver.

”Jeg sværger til en meget fri ledelsesstil, 
men jeg vil vide, hvad folk laver. Jeg forven-
ter, at mine folk kan forklare mig deres ar-
bejdsopgaver, så jeg kan forstå det – ellers 
kan jeg ikke være sikker på, at de selv gør. 
Grundlæggende har jeg stor tillid til mine 
ansatte, men jeg tillader mig også at stille 
høje krav. Jeg er overbevist om, at det er den 
bedste måde at arbejde på for alle parter,” 
siger Charlotte Hervit, hvis kontordør godt 
nok er lukket, men samtidig åben.

Nu og da går den op, og en medarbejder 

kommer ind med dokumenter, som skal dis-
kuteres og underskrives.

”Min dør er altid åben, og jeg kan altid 
træffes – også midt i et interview. Mine folk 
er altid velkomne, så det må du leve med,” 
siger Charlotte Hervit venligt, men bestemt. 
Som en chef.

at tale gratis
Med kommunalreformen blev Faaborg en 
del af den nye Faaborg-Midtfyn Kommune, 
som er en sammenlægning af fem kommu-
ner. Og med selvsamme reform skulle Char-
lotte Hervit begynde forfra i forhold til en 
række nye medarbejdere i en ny struktur.

”Min strategi var den samme, som den 
var 10 år tidligere. Vi tager tingene åbent, og 
så får vi løst de konflikter, der måtte komme. 

Jeg forsøger altid at få klarhed over en given 
problemstilling, og helt grundlæggende er 
det altid det samme spørgsmål, der trænger 
sig på: Hvad er problemet? Hvor kan vi få 
fat i noget, vi kan håndtere, og hvornår står 
der følelser i vejen? Det er min opfattelse, 
at det er bedst, at vi tager sådanne ting – ja, 
rent faktisk alting – helt åbent, og det kan vi 
som ledere godt blive bedre til,” siger hun og 
understreger, at hendes direkte stil på ingen 
måde må forveksles med kulde.

”Misforstå mig ikke – jeg er på ingen 
måde følelsesløs, og jeg græder ligesom så 
mange andre, når mine børn optræder, eller 
når jeg ser damefilm. Men når jeg er profes-
sionel, er jeg professionel. Sagligheden og 
faglighed skal i højsædet,” siger Charlotte 
Hervit, som til gengæld gerne lægger ører og 

cHarLOttE HErvit

49 år, er uddannet jurist fra Københavns 
Universitet. Har været fuldmægtig i advo-
katbranchen og arbejdet i et finansierings-
selskab.
Blev ansat som personalechef i Faaborg 
Kommune i 1997 og har siden kommunal-
reformen været HR-chef i Faaborg-Midt-
fyn Kommune.

LEdELSE
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LEdELSE

rygstykker til, når medarbejderne har behov 
for det.

”Vi tog et begreb med fra Faaborg Kom-
mune: at tale gratis. Og det gælder alle em-
ner – faglige såvel som de mere personlige. 
Kan man tale gratis i en organisation som 
vores, er det en kæmpe styrke,” siger Char-
lotte Hervit.

Synlighed og saglighed
Som formand for OHRC ser Charlotte Her-
vit det som sin overordnede opgave at gøre 
foreningen mere synlig.

”Opgaven tog allerede fart under den 
tidligere formand. Vi lavede en rundspørge 
blandt medlemmerne, de efterlyste større 
synlighed i den offentlige debat. Derfor har 
vi blandt andet nedsat et holdningspanel, 
som kommer med statements. Det kan ek-
sempelvis handle om konkrete emner som 
multimedieskatten, som er noget, der fylder 
en del i hverdagen for mange af os, som skal 
administrere den,” siger Charlotte Hervit, 
som har set den offentlige sektor udvikle sig 
enormt i de seneste 13 år.

”Der er sket ufatteligt meget i det offent-
lige, siden jeg kom til Faaborg Kommune i 
1997, og jeg synes ikke altid, at de centrale 

parter – KL og fagbevægelsen – er fulgt med. 
Jeg tænker både på overregulering og tiltag, 
som begraver os i papir og i virkeligheden 
ender med at belaste os alle mere, end de 
gavner. Et eksempel er trepartsmidlerne, 
som koster afsindige summer i administra-
tion,” siger Charlotte Hervit, som ikke ser 
noget problem i at jonglere med sine to fag-
lige kasketter:

”Det kræver da selvfølgelig omtanke at 
navigere mellem rollerne som HR-chef i en 
kommune og formand for en forening, der 
har en masse holdninger. Men jeg er meget 
bevidst om altid at være saglig, når jeg udta-
ler mig, og så er Danmark jo et dejligt land, 
hvor der er plads til at have holdninger. Og 
det gælder i den grad også, når man er ansat 
i den offentlige sektor.”

OHRC er en forening for HR-chefer i den 
offentlige sektor. Foreningens vision er at 
sætte dagsordenen for organisationsud-
vikling og organisationsledelse på det of-
fentlige arbejdsmarked samt inddrage HR 
i et strategisk perspektiv.
Her er OHRC om fem år ifølge Charlotte 
Hervit: 
- Foreningen har medlemmer fra staten.
- Foreningen har bidraget til og sat sit 

tydelige fingeraftryk på fremtidens løn-
struktur.

- Foreningen har fået opdyrket internatio-
nale relationer.

“Det er ikke mit job at skabe konsensus om 
beslutningerne, men derimod at træffe dem.

”Charlotte Hervit, HR-chef

med kommunalreformen blev Faaborg en 
del af den nye Faaborg-midtfyn Kommune, 
som er en sammenlægning af fem kom-
muner. Så charlotte Hervit skulle begynde 
forfra i forhold til en række nye medarbej-
dere i en ny struktur.
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DEN 1. JANUAR ER DET tre år siden, at 
kommunalreformen trådte i kraft. Trods 
masser af negative historier om nedbrudte 
kommunalt ansatte kombineret med bor-
gere, der ikke kan se forbedringerne, var det 
vigtigt, at kommunalreformen blev gennem-
ført. Det mener HR-chef i Faaborg-Midtfyn 
Kommune Charlotte Hervit, som ikke kan se, 
at der var nogen vej uden om.

”Man kan beskrive reformen med ét 
ord: nødvendig. Mange af de gamle kom-
muner var simpelthen for små, og de var 
ikke bæredygtige nok,” siger HR-chefen. 
Formanden for HK Kommunal og medlem 
af KTO’s bestyrelse, Bodil Otto, er enig.  
”Til trods for at kommunalreformen som 
kvalitetsprojekt er blevet oversolgt lige vel 
rigeligt, er og var vi enige i, at en reform var 
nødvendig. Problemet er bare, at man har la-
vet et rockwoollag af akademikere og konsu-
lenter, som skal dokumentere, lave rapporter 
osv. Derfor er der intet, der tyder på mindre 
pres på frontmedarbejderne, så balancen er 
tippet den gale vej,” siger Bodil Otto.

Sygdom og stress
Charlotte Hervit er ikke blind for, at refor-
men har kostet. Medarbejderne har været 
pressede op til og under reformen, og det har 
konkret givet sig udslag i syge medarbejdere.

”Jeg havde på et tidspunkt 30 procent sy-
gefravær i min stab, så jeg er helt med på, at 
reformen har belastet medarbejderne. ”En 
af de største udfordringer var it, som rent 
ud sagt kørte ad h til. Alt, hvad der kunne 
gå galt, gik galt, og i et år arbejdede vi reelt 
baglæns for at rydde op i rodet. Det var eks-
tremt belastende. Folk blev simpelthen syge, 
og nogen gik ned med flaget. Problemerne 
var mest udtalt i administrationen. Vi lavede 
en trivselsmåling i 2007, og jeg havde et af de 
værste resultater i kommunen i min afdeling. 
I 2008 gentog vi øvelsen, og der var der stor 
fremgang at spore. Men det er ingen hemme-

lighed, at folk var pressede,” siger HR-chefen.
Det pres kan Bodil Otto godt genkende fra 

sine medlemmer.
”Kommunalreformen er kun blevet ført 

ud i livet som følge af medarbejdernes lo-
yalitet, men prisen er, at vi i dag ser masser 
af stresssymptomer. Folk har ydet en enorm 
ekstraordinær indsats i forhold til at få det 
hele til at gå op, men presset er ikke faldet. 
Der er brug for en forventningsafstemning, 
hvis medarbejderne ikke skal køres helt ned,” 
siger Bodil Otto.

Succes på sigt
Trods de mange problemer tøver Charlotte 
Hervit ikke med at udråbe kommunalrefor-
men som en succes – i det lange løb.

”Set i lyset af alle de ting kan man selv-
følgelig ikke kalde kommunalreformen en 
succes endnu, men jeg har det også sådan, at 
succes er noget, man gør sig fortjent til,” siger 
Charlotte Hervit.

Bedst og billigst
Hun vurderer, at kommunernes opgave nu er 
at vise, at de kan levere de bedste resultater til 
den billigste pris.

”Nu går vi ind i en fase, hvor vi skal vise, at 
virkeligheden i Danmark i dag er, at vi giver 
den private sektor baghjul på en lang række 
områder. Det gælder eksempelvis sygefravær, 
hvor man jævnligt kan læse, at de private 
virksomheder får ros for tiltag, som vi tog for 
flere år siden. Et begreb som corporate social 
responsibility (CSR), som handler om at tage 
socialt ansvar, er også noget, som de private 
virksomheder høster æren for at efterleve. 
Det er bullshit – vi kommuner har været der! 
Vi skal bare blive bedre til at fortælle om vo-
res succeser,” siger Charlotte Hervit.

dEN NødvENdigE rEFOrm

Trods voldsomt mandefald og dårlig trivsel blandt med-
arbejderne kalder Faaborg-Midtfyn Kommunes HR-
chef kommunalreformen for en nødvendighed. 

tekst: Af Jesper Krusell Foto: HK

KOmmUNaLrEFOrm

På et tidspunkt skal 
folk også have ro til 
at passe deres arbej-
de. Der er brug for 
en forventningsaf-
stemning, hvis med-
arbejderne ikke skal 
køres helt ned.

“

”Bodil Otto, Formand for HK 
Kommunal
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vÆrdiBaSErEt LEdELSE

mErE NÆrvÆr, 
miNdrE FravÆr



”DER ER INGEN TVIVL OM, at værdibaseret ledelse giver 
nogle rigtig gode grønne tal på bundlinjen. Vi kan se det på 
vores sygefravær, der er faldet med over 50 procent og ligger 
under gennemsnittet i Københavns Kommune,” siger Hanne 
Tidemand, områdechef i Center for Parkering i København.
Men sådan har det ikke altid været. Da Hanne Tidemand blev 
ansat som områdechef tilbage i 2002, havde medarbejderne, 
med Hanne Tidemands egne ord, ”ufatteligt meget fravær”. 
”Men der var ikke nogen, der tog fat i medarbejderne og talte 
med dem, når de kom tilbage på arbejde. Og der var ingen, 
der interesserede sig for årsagen til deres fravær,” siger Hanne 
Tidemand. 

Men det er der nu, efter at lederne i Center for Parkering 
har indført værdibaseret ledelse og har opbygget en kul-
tur, blandt andet baseret på værdierne åbenhed og tillid.  
Den værdibaserede ledelse giver en fælles ramme, men i Cen-
ter for Parkering arbejder de med værdibaseret ledelse på en 
sådan måde, at det giver mulighed for at behandle den enkelte 
medarbejder individuelt.

individuel behandling 
”Vi vil gerne tilstræbe at behandle folk ens ud fra et værdiba-
seret grundlag – ud fra en fælles ramme. Men hvordan den 
enkelte medarbejders ramme ser ud, vil vi gerne have lov til at 
vurdere individuelt. Det giver meget større værdi, for eksem-
pel færre sygedage,” siger Hanne Tidemand. 

De individuelle rammer skabes gennem opmærksomhed 
på den enkelte samt på en åben og tillidsfuld dialog, der gi-
ver Hanne Tidemand indsigt i medarbejdernes individuelle 
behov.

”Det kan være behov for fleksibilitet i form af fridage, 
flekstid og ferie for medarbejdere, der har familie i udlandet, 
medarbejdere, der har personlige problemer eller bliver ramt 
af sygdom. Helt individuelle og enkle hensyn, der bare letter 
hverdagen,” siger Hanne Tidemand.

Som eksempel fortæller hun om en af sine medarbejdere, 
som havde en del fravær.

”Under en samtale kommer det frem, at medarbejderen er 
blevet alene med sine to børn og simpelthen ikke kan få det 
til at hænge sammen med at møde kl. 6.30,” siger Hanne Ti-
demand.

I stedet for at referere til reglerne i personalehåndbogen 
spurgte Hanne Tidemand ind til, hvad medarbejderen hav-
de brug for for at kunne få sit arbejdsliv til at fungere igen. 
Svaret var i dette tilfælde ganske enkelt at møde kl. 7.00 i 
stedet for kl. 6.30. Et behov, det var let at imødekomme, og 
samtidig en løsning, der forbedrede fraværsstatistikken. 

I Center for Parkering i København 
har værdibaseret ledelse bidraget 
til at bringe sygefraværet ned med 
mere end 50 procent.

tekst: Af Anne-Marie Mosbech Fotos: Thomas Willads
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vÆrdiBaSErEt LEdELSE

Tekniker Leo Lismark kommer en dag til 

Hanne Tidemand og fortæller, at han har 

fået en kritisk sygdom, men gerne vil passe 

sit arbejde frem for at sygemelde sig. 

”I sådan en situation er det vigtigt, at vi 

tager hensyn til Leos behov for at komme og 

gå, når han har behovet. Af hensyn til Leo, 

men også fordi vi, ved at tilrettelægge arbe-

jdet fleksibelt, i højere grad har mulighed for 

at fastholde ham, så han ikke bliver nødt til 

at sygemelde sig, ” siger Hanne Tidemand.

Når der som del af den værdibaserede 

ledelse bliver taget særlige hensyn til en 

medarbejders behov, er det, ifølge Hanne 

Tidemand, vigtigt at have kollegernes accept 

for ikke at risikere sladder og mobning.

Hør Hanne Tidemand fortælle, hvordan hun håndte-
rer syge medarbejdere og opbygger medarbejdernes 
selvtillid gennem værdibaseret ledelse.
Se www.personaleweb.dk og 
www.youtube.com/konzens1
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En del af strategien bag den værdibaserede 

ledelse, der har bidraget til at nedbringe 

sygefraværet, er at dele medarbejderne op i 

mindre selvstyrende teams. 

”Den vej rundt blev det meget synligt, når 

en medarbejder er syg og kan mærke kol-

legernes ”Vi mangler dig. Vi savner dig”. Jeg 

tror selv på, at når man er savnet, så føler 

man glæden ved at komme tilbage, for man 

kan godt lide, at der er nogen, der lægger 

mærke til, at man er borte”, siger Hanne 

Tidemand.

Værdibaseret ledelse handler, ifølge Hanne 

Tidemand, også om at have tillid til hinanden. 

”Vi har også valgt værdibaseret ledelse som 

ledelsesstil, fordi vi har en stor medarbej-

dergruppe på 145 mand, som udøver deres 

arbejdsopgaver på gadeplan, hvor vi ikke har 

mulighed for at sikre kvaliteten af arbejdet 

på anden måde end gennem medarbejdernes 

egen ansvarsfølelse”, siger hun. 
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LEdELSE

SLip LEdErNE LøS

HVIS KOMMUNERNE TAGER ledelse al-
vorligt, skal de skabe rammerne for, at deres 
ledende medarbejdere kan arbejde professio-
nelt som ledere.

Det er konklusionen i Jørn Kjølseth Møl-
lers ph.d.-afhandling om ledelsesroller og 
-identitet blandt lederne af kommunale dag-
institutioner, som han færdiggjorde i 2009 og 
forsvarer i begyndelsen af 2010:

Jo større indflydelse lederne har på deres 
arbejde og rammerne for det, jo større enga-
gement og lyst viser de til at lede strategisk.

Kommunerne får med andre ord, hvad de 
giver. Og giver de mere, får de mere tilbage.

muligheder og tillid er løsenet
Jørn Kjølseth Møller fik godt 330 svar retur 
i den anonyme spørgeskemaundersøgelse, 
han i arbejdet med sin afhandling sendte ud 
til daginstitutionsledere i hele landet. Og de 
var ikke til tage fejl af.

”De, der havde den største indflydelse på 
deres arbejde, både opgaverne og rammerne 
for dem, var også dem, der havde mest lyst 
til at lede strategisk og tænke ud over deres 
egen institution. Som alle andre ledere er de 
mennesker, der gerne vil gøre en forskel. Og 
det forsøger de at gøre, hvis de har mulighe-
derne,” siger Jørn Kjølseth Møller.

Han definerer strategisk ledelse som den 
tankegang, der ikke kun er vendt indad mod 
den pågældende leders institutions afmålte 
ansvarsområde, opgaver og rammer, men 
som rækker længere ud, og som ser både in-
stitutionen og egen rolle som del af en større 
sammenhæng.

”De strategisk tænkende ledere er derfor 

også mere loyale over for det kommunale fæl-
lesskab. Fordi identiteten som leder, måden, 
man ser sin rolle på, hænger sammen med 
loyaliteten over for det system, man er en del 
af – og som man vel at mærke oplever at være 
en del af.”

Et andet markant resultat af hans under-
søgelse er, at de ledere, som har gode karri-
ere- og udviklingsmuligheder, også er dem, 
der tænker mest strategisk. Og de søger 
indflydelse på rammerne for deres job. Iføl-
ge Jørn Kjølseth Møller ganske enkelt, fordi 
man, når man får noget, er mere tilbøjelig til 
at yde noget tilbage.

Et af de forhold, der ifølge afhandlingen 
spænder ben for loyalitetsfølelse, er doku-
mentationskravene til og resultatmålingen af 
ledernes arbejde.

”Ledelse er et spørgsmål om tillid. Og 
usikkerheden om, hvorvidt man leverer de 
ydelser og resultater, der kræves fra politisk 
hold og forventes af brugerne, kan skabe 
problemer, for man måler det gennem krav 
om dokumentation. Man kunne også i stedet 
væge at have tillid til, at det er loyale og dyg-
tige ledende medarbejdere, man har sat til 
at forvalte. Loyalitet er en gensidig størrelse, 
både for kommunale topledere og decentrale 
institutionsledere,” fastslår Jørn Kjølseth 
Møller.

Han tilføjer dog straks, at de mest velfun-
gerende kommuner på området har forstået 
at løse dilemmaet mellem kontrol og tillid. 
De sørger for at arbejde tæt sammen med 
lederne og inviterer dem med til de proces-
ser, hvor politikkerne for deres område fast-
sættes. Tiden bruges på kommunikation og 

ledelsesdialog i stedet for kontrol og admini-
stration. 

Men mange ledere oplever stadig mang-
lende sammenhæng mellem krav og den tid, 
der er sat af til opgaverne. Dokumentations-
kravene koster tid, så lederne har ikke den tid 
til strategisk ledelse, de kunne ønske sig. Og 
selv om lederne også selv har et ansvar for at 
prioritere, ender det ofte i en loyalitetskon-
flikt i forhold til, hvilke opgaver der skal have 
mest tid.

Ledelseskravene skærpes
De daginstitutionsledere, der har bidraget 
til Jørn Kjølseth Møllers afhandling, er delte 
i opfattelsen af deres identitet som ledere. 
Den ene del ser sig primært som fagprofes-
sionelle, altså med identiteten grundet i pæ-
dagogfaget, mens den anden overvejende ser 
sig som ledelsesprofessionelle, med ledelse 
som den primære rolle.

”Køn betyder intet, men der er en tendens 
til, at de over 50-årige oplever sig selv som 
’primus inter pares’ – første blandt ligemænd 
– altså som de mere erfarne eller vidende 
blandt medarbejderne. Men der sker i disse 
år en kraftig specialisering blandt medarbej-
derne på de enkelte arbejdspladser, også på 
dagsinstitutionsområdet. Derfor skal ledere 
i stadig stigende grad kunne lede medarbej-
dere med andre uddannelser og specialer end 
deres egne,” siger Jørn Kjølseth Møller.

”Det stiller krav til den professionelle 
ledelse. Man skal med andre ord være ’to-
sproget’ som leder, da man skal kunne sit 
’modersmål’ fra sit oprindelige fag, men også 
kunne ledelsessproget i lederrollen.”

Vil man have professionelle ledere, der tænker ud over egen navle og er engagerede 
og loyale mod det kommunale fællesskab, skal man give dem indflydelse på rammer-
ne for opgaverne, karrieremuligheder og kommunikere i stedet for at kontrollere. 

tekst: Af Helle Jung Foto: Thomas Steen Sørensen
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Jørn Kjølseth Møller genkender problem-
stillingen fra andre typer kommunale ledere, 
som han beskæftigede sig med i sin tid som 
projektleder i Væksthus for Ledelse.

”Institutionerne bliver større, og tidligere 
opdelte områder bliver lagt sammen, og den 
udvikling ser ikke ud til at standse foreløbig. 
Integrerede daginstitutioner vil i stigende 
grad blive lagt sammen med skoler og deres 
fritidsordninger, ligesom man på sigt kan 
forestille sig, at for eksempel sundhedsplejen 
flytter sammen med biblioteker. De forskelli-
ge faggrupper og ledertyper kan her lære me-
get af hinanden og udveksle erfaringer. Det 
er utvivlsomt en god ide at tænke på tværs af 
områderne, netop gennem tværfagligheden. 
For man skal netop kende sit eget fag grun-
digt for at kunne optræde tværfagligt – også 

når faget er ledelse.”
Og så er Jørn Kjølseth Møller tilbage ved 

udgangspunktet og konklusionen på sin af-
handling. At rammerne for ledelse og mu-
lighederne for indflydelse skal være så gode, 
at engagementet og det strategiske arbejde 
kan folde sig helt ud. Det afhjælpes til dels 
af, at alle kommunale institutionsledere med 
trepartsaftalen har fået ret til en lederuddan-
nelse på diplomniveau.

”Men formel uddannelse er ikke tilstræk-
keligt, hvis det ikke følges op af udviklings-
muligheder i jobbet. Og i takt med en stadig 
mere kompleks ledelsesstruktur vil stadig 
flere kommunale ledere få både behov for og 
lyst til at uddanne sig på akademisk niveau. 
Derfor skal mulighederne fortsat udvides.”

LEdELSE

BLå BOg

JØRN KJØLSETH MØLLER, f. 1955, er ud-
dannet cand.scient.pol. og forsvarer i be-
gyndelsen af 2010 sin erhvervs-ph.d.-af-
handling ’Ledelsesroller og lederidentitet 
i dagtilbud under forandring – identitets-
dannelse og identitetsledelse i daginstitu-
tioner på 0- til 6-års-området’, udarbejdet 
ved RUC. Han var, ved påbegyndelsen af 
sin ph.d., daglig leder af BUPL’s ledelses-
sekretariat, siden som projektleder med til 
at starte Væksthus for Ledelse op for KL 
og KTO og er i skrivende stund underviser 
på diplomuddannelsen i ledelse ved Pro-
fessionshøjskolen UCC University College 
Capital i Region Hovedstaden. Har siden 
sommeren 2009 været beskikket af Un-
dervisningsministeriet som faglig ekspert 
i forbindelse med ministeriets certificering 
af udbud af Den offentlige lederuddan-
nelse (DOL). Fra januar 2010 ansat som 
chefkonsulent ved Center for Ledelse og 
Styring på professionshøjskolen Metropol 
i København, tidligere Forvaltningshøjsko-
len. Jørn Kjølseth Møller har arbejdet som 
leder i sammenlagt 13-14 år.

Jo større indflydelse lederne har på deres 
arbejde og rammerne for det, jo større enga-
gement og lyst viser de til at lede strategisk. 
Kommunerne får med andre ord, hvad de 
giver. Og giver de mere, får de mere tilbage.

“

”Jørn Kjølseth Møller,  cand.scient.pol.



Den Personalepolitiske Messe kickstartede 2010 med et ambitiøst arrangement i Bella 
Center for ledere og medarbejdere fra kommuner og regioner. 5500 deltagere kom for 
at udveksle tanker om det, der giver arbejdsdagen mening og glæde. 
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HvErdag mEd mENiNg

vidEOHENviSNiNg

KONZENS videoreportager bringer klip fra åbningen, 
debatterne, workshops og kåringen af ”Hverdagsme-
steren”.
Se og lyt til video, slideshow og lydfiler på 
www.personaleweb.dk, www.youtube.com/konzens1, 
www.gribhverdagen.dk  

VIDENSDELING, ERFARINGSUD
VEKSLING og ny inspiration var nøg-
leordene, da FOA-formand Dennis 
Kristensen, næstformand i Personale-
politisk Forum, åbnede messen på en 
gangbro i Bella Center i januar 2010. 

Med et kig ud over tusindvis af del-
tagere fra kommunale og regionale ar-
bejdspladser slog han fast, at messen er 
til for at udnytte de overenskomst-mid-
ler, som er afsat til personalepolitiske 
projekter, så alle tiltagene ikke bliver til 
”små øer”.

Michael Ziegler (Kons), borgmester i 
Høje-Taastrup Kommune og formand for 
Personalepolitisk Forum, håbede, at mes-
sen ville blive til gensidig inspiration.

- Hvis man går hjem her i dag uden 
at have fået en god ide med - så er det 
ens egen skyld, sagde han.

KONZENS har spurgt borgmesteren, 
en næstformand i SL og en fremtidsfor-
sker om, hvad der bliver tendenser i den 
kommunale personalepolitik frem til 
næste messe. 

Du kan hente ideer i 10 cases om alt 
fra employerbranding til helsepiloter og 
aktionslæring.  

Personalepolitisk Messe er Dan-
marks største messe for personalepoli-
tik. Den arrangeres af KL, Danske Re-
gioner og KTO.

pErSONaLEpOLitiSK mESSE



 – Arbejdspladsen er ikke længere 
kun sted, hvor man ordner det der 
med arbejdsrelationer og arbejds-
opgaver. Nu skal den være med 
til at løse de problemer, man har 
privat – for eksempel med at få 
hentet børn eller problemer med 
stress. Virksomhederne bliver de 
ansattes ’mor og far’, siger Mari-
anne Levinsen, forskningschef i 
Fremforsk.

Fra at være en traditionel ar-
bejdsleder, der fordeler opgaver 
og ansætter og fyrer, bliver ar-
bejdsgiveren mere en coach, der 
skal kunne fastholde og rekrut-
tere medarbejdere ved at forstå 
dem og give dem lov til at udvikle 
sig.

– Fremtidens medarbejdere 
efterspørger et meningsfuldt job, 
hvor de kan se sig selv i det ar-
bejde, de laver. De ønsker at være 

primus motor i projekter og ud-
viklingsprojekter på arbejdsplad-
sen, siger Marianne Levinsen

Hun erkender, at finanskrisen 
har sat sine spor, fordi de an-
satte i øjeblikket først og frem-
mest holder fast i de job, de har, 
i stedet for at se sig om efter nye 
spændende stillinger. 

Men hun er enig med borg-
mester Michael Ziegler (Kons.) i, 
at rekrutteringsområdet stadig er 
”kæmpestort” for kommunerne, 
fordi mangelen på arbejdskraft 
bliver mærkbar inden for de nær-
meste år, når store årgange går på 
pension.

Derfor bliver evnen til at kunne 
tiltrække og fastholde medarbej-
dere ved med at være afgørende. 
Og attraktive arbejdspladser får 
man også ved at give plads til mas-
ser af sjov og humor, siger hun.

Arbejdsglæde er det samme som 
at få lov til at udleve sit potentiale 
som veluddannet fagperson, siger 
næstformand i Socialpædagoger-
nes Landsforbund, Benny Ander-
sen, som synes, at den kommuna-
le sektor har mulighed for at blive 
”helt unik”.

– Et af de allervigtigste para-
metre i personalepolitikken er, at 
vi dyrker og stimulerer den fag-
lige stolthed på de kommunale 
arbejdspladser. Vi skal give med-
arbejderne mulighed for at lykkes 
med det, som de er uddannet til. 
Medarbejdere, som ikke bliver 
respekteret for deres kunnen og 
professionalisme, trives ganske 
enkelt ikke, mener han.

– Vi er en lang række perso-
nalegrupper i den offentlige sek-
tor med nogle helt specifikke og 

fantastiske kompetencer. De skal 
dyrkes, og det kan man gøre langt 
mere bevidst end i dag. Så får vi 
en kommunal sektor, som er helt 
unik og kan noget helt unikt, siger 
han.

For SL’s næstformand er den 
faglige stolthed forudsætningen 
for arbejdsglæde og for, at medar-
bejderne trives. 

Er den på plads, løser man 
også arbejdsmiljøproblemer som 
stress, ”for stress er noget, der 
kommer, hvis noget andet ikke er 
til stede”.

– Medarbejderne skal have 
rammer og vilkår for faglighe-
den, og arbejdet skal ledes under 
den forudsætning, at det ikke er 
ligegyldigt, hvem der løser hvilke 
opgaver, fremhæver Benny An-
dersen.

arBEJdSgivErEN 
SKaL vÆrE cOacH

FrEmtidSFOrSKErEN: 
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Finanskrisen har gjort det nemmere at rekruttere. Men kommunerne skal stadig være 
dygtige til at passe på deres medarbejdere, mener tre af messens oplægsholdere.

trE varmE tENdENSEr

vi SKaL vÆrE StOLtE

NÆStFOrmaNdEN: 

tekst: Af Helle Baagø Foto: Troels Jeppe

pErSONaLEpOLitiSK mESSE



Tendensen i de kommende års per-
sonalepolitik er, at kommunerne 
lægger mere ansvar ud til medarbej-
derne. Og at der endelig kommer 
gang i det konkrete arbejde med at 
afbureaukratisere, mener borgmester 
Michael Ziegler (Kons.), formand for 
Personalepolitisk Forum.

Kommunerne kan ikke løse de 
næste års store udfordringer i blandt 
andet den økonomiske politik med 
traditionelle metoder. Derfor skal 
kommunerne være kreative og inno-
vative – og den proces bliver medar-
bejderne inviteret med i, mener Mi-
chael Ziegler.

– Kommunerne vil fremover lægge 
mere ansvar ud til deres personale og 
frigøre dem, så de får rum og plads, 
også til at få ideer om, hvordan vi gør 
tingene smartere i stedet for at arbej-
de hårdere, siger han. 

For selv om kommunerne mærker 
den økonomiske krise positivt med 
hensyn til rekruttering, er det en 
stakket frist, mener borgmesteren.

– Lige om lidt er krisen forbi, og 
en meget stor del af personalet går 
på pension. Derfor skal vi være rigtig 
skarpe på, hvordan vi gør os interes-
sante for de unge mennesker, siger 
han.

En anden tendens er efter hans 
mening – fortsat – arbejdet med at 
afbureaukratisere, så medarbejderne 
slipper for unødvendigt papirarbejde 
og registrering.

– Selv om vi har snakket om det i 
mange år, og mange føler, at der ikke 
bliver gjort noget ved det, så tror jeg, 
at der nu er langt større politisk ejer-
skab til projektet, og at det denne 
gang fører til positive resultater, siger 
Michael Ziegler. 

vi SKaL vÆrE 
iNNOvativE
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BOrgmEStErEN: 

vidEOHENviSNiNg

Se video på 
www.personaleweb.dk og 
www.youtube.com/konzens1



personalet på spil
I forbindelse med kommunesammenlægnin-
gen i Gribskov Kommune valgte ledelsen at 
lave en ny personalepolitik. Men hvordan im-
plementerer man den og får medarbejderne 
til at føle ejerskab over den i deres hverdag? 
Løsningen faldt på et spilkoncept. Personalet 
på spil.

– Det gav mulighed for at lave en kreativt 
styret proces, hvor vi både kunne inddrage 
medarbejderne, og der samtidig var en stor 
autoritetstro på grund af spillereglerne. Det 
giver mulighed for at tænke nyt og anderle-
des og samtidig får man nogle konkrete afta-
ler på plads, siger Henrik Harder, skoleleder 
i Gribskov Kommune. Hans kollega, pro-
ceskonsulent Hanne Fredslund, supplerer:

– Spillet har været spillet af over 1000 med-
arbejdere, hvilket vil sige, at over en tredjedel 
af medarbejderne allerede kender personale-
politikken i vores nye kommune.

dEt gOdE arBEJdSLiv
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På personalepolitisk Messe inviterede knap 100 projekt-
magere og konsulenter inden for til workshops. 
Mød 10 af dem her på siderne, på www.personaleweb.dk, 
www.youtube.com/konzens1 eller www.gribhverdagen.dk

tekst: Af Anne-Marie Mosbech

pErSONaLEpOLitiSK mESSE

Social kapital
For at forbedre det 
psykiske arbejdsmiljø 
i Odense Kommune 
har ledelsen valgt 
at arbejde målrettet 
med arbejdspladsens 
sociale kapital, hvor 
man fokuserer på de, 

for medarbejderne tre vigtigste parametre for 
et godt arbejdsliv (ifølge teorien bag): samar-
bejde, tillid og retfærdighed.

– At medarbejderne har tillid til hinanden 
og tillid til ledelsen. At man bliver retfærdigt 
behandlet, og at man har et godt samarbejde. 
Hvis man har de her ting i hverdagen, og hvis 
man har en stærk kapital på de her tre områder, 
så er man god til at klare udfordringer og til at 
tackle hverdagens forandringer og udfordrin-
ger, siger HR konsulent Annette Birgit Larsen.

Employer branding
Om fem år, samti-
dig med at analyser 
viser, at der igen vil 
mangle hænder på 
arbe jdsmarkedet , 
går cirka 40 procent 
af medarbejderne i 
Århus Kommune på 

pension. Derfor er kommunen allerede nu i 
fuld gang med forberede den kommende re-
krutteringsudfordring, blandt andet gennem 
employer branding. HR konsulent, Jane Kal-
lestrup siger:
– Det at arbejde med employer branding 
handler om at finde ud af, hvad det lige præ-
cis er, der gør os forskellige fra for eksempel 
Randers Kommune, Horsens Kommune eller 
en privat virksomhed. Vi har fået gennemført 
en renomméundersøgelse og talt med 3000 
medarbejderne i kommunen. Det handler 
nemlig ikke om at finde ud af, hvordan man 
gerne vil være, men at finde ud af, hvordan 
man er. Vi fandt blandt andet ud af, at Århus 
Kommune har en x-factor – og det er byen.

rOLm – resultat Orienteret  
Ledelse af mangfoldighed 
KL og KTO ser et stort potentiale i at arbejde 
med mangfoldighed, blandt andet for at få 
et bredere rekrutteringsgrundlag og for at 
forbedre sygefravær og omdømme. ROLM, 
som projektet kaldes, består blandt andet af 
et værktøj, der kan måle mangfoldighedsaf-
kastet. 

– Selve udviklingen af værktøjet havde vi 
Århus Kommune med, og de har kørt nogle 
testforløb, hvor de har lavet effektmålinger på 
nogle af de indsatser, de har iværksat. Målin-
gerne viser, at de har fået nedbragt sygefra-
været, og det har også vist sig, at medarbej-
dertilfredsheden er steget – et godt eksempel 
på, at man får dokumentation for, at man gør 
en forskel, og at det faktisk også giver en for-
del på bundlinjen, fortæller Henrik Vittrup, 
chefkonsulent i KTO.



aktionslæring
32 daginstitutioner 
har i samarbejde med 
konsulenter fra Ambi-
os arbejdet med at se 
med nye øjne på deres 
vante og velkendte ar-
bejdsopgaver som for 
eksempel registrering 

af børn, bleskift og leg. Metoden hedder ak-
tionslæring, målet er bedre arbejdsmetoder, 
bedre pædagogik, og udviklingen drives af un-
dren og observation og munder ud i nye må-
der at arbejde på, nye aktionsformer. 

– Det interessante er, at pædagogerne 
bliver meget bevidste omkring, hvad det er 
for en faglighed, de har, og hvilken faglig 
stolthed de også har. Det giver mere arbejds-
glæde, men frem for alt bliver pædagogerne 
gode til at fremme den faglige udvikling på 
institutionen, fortæller partner Hans-Henrik 
Grieger fra Ambios. Metoden kan også bru-
ges af andre professionsgrupper og stammer 
egentlig fra lærerområdet.

Forebyg gennem 
dialog
Teater- og konsulent-
virksomheden ACT! 
forebygger mobning 
og andre former for 
usundt psykisk ar-
bejdsmiljø i samar-
bejde med medarbej-

dere på de offentlige arbejdspladser. 
– Det, man får hos os, er en forebyggelses-

proces, blandt andet med nogle dialogwork-
shops, hvor vi bruger teatret til at sætte nogle 
ting i spil. Medarbejderne får også konkret vi-
den om mobning eller andet psykisk arbejds-
miljø fra vores konsulent, der har mange års 
praktisk erfaring på det område. Den kobling 
gør, at vi kan starte en dialogproces, og med-
arbejderne kan begynde at finde ud af, hvad 
de gerne vil gøre anderledes. For eksempel 
omkring mobning, som der desværre er rigtig 
meget tabu omkring, siger Rikke Mørkholt, 
proceskonsulent i ACT - Center for Training.

KviK-modellen
Høje-Taastrup Kom-
mune har arbejdet 
med KVIK-modellen 
(KvalitetsVærktøj til 
udvikling af Innova-
tion og Kompetence) 
siden 2005, for at 
løfte både kvaliteten i 

serviceydelserne og kvaliteten i samarbejdet 
på de enkelte arbejdspladser. 

– KVIK-modellen er en helhedsorienteret 
model, som sætter fokus på hele organisatio-
nen. Når man arbejder med modellen, bliver 
man guidet gennem spørgsmål, der handler 
om borgerne, medarbejdere, ledelse og stra-
tegiplanlægningen. På den måde får man et 
billede af, hvor man er god, hvor man kan 
gøre det bedre, og hvad det er, man gerne vil 
fremover, siger kvalitetskonsulent Sonja Krü-
ger Walther og tilføjer:

– KVIK-modellen er med til at gøre Høje-
Taastrup til en bedre arbejdsplads, ved at 
man som medarbejder og leder har direkte 
indflydelse på det arbejde, man udfører, og er 
med til at sætte dagsordenen.

Ledelse på tværs
Som et element i den 
nye ledelsesstrategi 
i Svendborg Kom-
mune er der ved at 
blive uddannet et 
lederkorps, der skal 
arbejde på tværs af de 
forskellige områder i 

kommunen og ikke som tidligere inden for 
et og samme område. HR-chef Eva Hansen 
fortæller: 

– Der er ikke tradition for, at man hjæl-
per hinanden på tværs i kommunen med at 
løse ledelsesfaglige opgaver. Men vi regner 
med at få den fordel, at der bliver mere fokus 
på, hvad ledelsesfaget indeholder, og at den, 
der går ud og hjælper andre arbejdspladser 
og andre ledere, udvikler sine kompetencer. 
Samtidig udvikler de, der modtager hjælp, 
også deres ledelsesmæssige kompetencer, 
fordi de løser en opgave i fællesskab med en 
fra ledelseskorpset. Herudover regner vi også 
med, at vi kan spare på de eksterne konsulen-
ter ved at arbejde på den her måde.

Helsepiloter
I Åbenrå Kommune 
har de uddannet de-
res egne helsepiloter, 
der har til opgave at 
motivere kolleger 
med en usund livsstil 
til at lave en livsstil-
sændring og komme 

på rette bane igen.
– Vi oplevede i starten, at der var nogle med-

arbejdere, der af blufærdighedsgrunde ikke 
ville være med. Men efterhånden fandt de ud 
af, at de, der var med i projektet, havde det sjovt 
sammen og pludselig fik noget sammenhold. 
Lidt efter lidt blev det mere legalt, og alle kom 
med, siger sundhedskonsulent Anette Anker.

Som eksempel på et resultat har medarbej-
derne i gennemsnit tabt tre kilo over et år. Og 
blandt hjemmehjælperne har der været en pe-
riode på over 12 uger uden en eneste sygedag.

Færre krænkelser og 
mindre vold
På Kofoedsminde, 
institution for dom-
fældte, kriminelle 
udviklingshæmmede 
i Rødby, begyndte 
ledelsen i 2007 at 
udarbejde en ny ar-

bejdsmiljøplan. 
Omdrejningspunktet i planen er at for-

bedre behandlingen, både for beboernes 
skyld og for at forbedre arbejdsmiljøet. Det 
er nemlig en direkte sammenhæng. Bebo-
ere, der føler sig bedre behandlet, er mindre 
krænkende og mindre voldelige, har sikker-
hedsleder Marcel Rose erfaret. Han siger:

– Målet for projektet er at få reduceret 
vores sygefravær, få reduceret vold og kræn-
kelser, få øget medarbejdernes tilfredshed 
med arbejdsmiljøet og få reduceret gennem-
strømningen, så vi kan fastholde vores gode 
medarbejdere.

Og gennemstrømningen fra 2008 til 2009 
er allerede faldet med 50-60 procent.
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SIDEN KL BEGyNDTE at føre statistik over 
de kommunale medarbejderes fravær i 2005, 
er de mandlige medarbejderes fravær i forbin-
delse med barsel steget jævnt. Men det tog et 
pænt hop opad – en stigning på ikke mindre 
end 17 procent – fra 2007 til 2008.

 En analyse i KL’s nyhedsbrev Momentum 
i efteråret viser, at de kommunalt ansatte 
mænd er de mest barselsivrige blandt deres 
kønsfæller på hele arbejdsmarkedet: Kom-
munalt ansatte mænd med børn under 10 år 
var i 2007 fraværende i 2,9 dagsværk, mens de 
privatansatte mænd var det i 2,0.

En af årsagerne er, ifølge konsulent Karina 
Ramsløv i KL’s forhandlingssekretariat, med 
stor sandsynlighed, at en større del af barsels-
orloven ved overenskomstfornyelsen i 2008 
blev øremærket mændene. Aftalen – også 
kaldet 6+6+6-ordning (seks uger til kvinden, 
seks uger til manden og seks uger til deling) 
– sikrer nemlig mændene seks ugers barsel 
med fuld løn og mulighed for yderligere seks 
ugers barsel med fuld løn. Aftalen trådte i 

kraft 1. april 2008, og herefter er mændenes 
fravær i forbindelse med barsel altså steget.

Faget bestemmer barslen
Men det er ikke alle faggrupper blandt de 
kommunalt ansatte mænd, der tager lige me-
get barsel.

Især akademikerne har taget muligheden 
til sig. Deres fravær ved barsel er faktisk steget 
med 38 procent fra 2007 til 2008, og de kom-
munalt ansatte mænd med kandidatgrad ta-
ger dermed barsel dobbelt så meget som de-
res mandlige kolleger i kommunerne i øvrigt.

Også de mandlige lærere og pædagoger i 
dag- og døgninstitutioner tog i samme perio-
de mere barsel end tidligere. Denne gruppes 
barselsniveau ligger også højere end gennem-
snittet, men langtfra så højt som akademiker-
nes.

Det sidste store mandefag i kommunerne 
– det eneste med klar dominans af mænd i 
medarbejderstaben – er specialarbejdere og 
tekniske servicemedarbejdere. Her er mæn-

denes fravær i forbindelse med barsel også 
steget, men niveauet er væsentligt lavere end 
gennemsnittet for kommunalt ansatte mænd 
i øvrigt. En afgørende årsag er formentlig al-
derssammensætningen i denne faggruppe i 
forhold de øvrige. Blandt akademikere, læ-
rere og pædagoger er 20-25 procent af mæn-
dene nemlig i aldersgruppen 25-34 år – altså 
dem, der får børn – mens blot 7 procent af de 
mandlige specialarbejdere og de tekniske ser-
vicemedarbejdere falder inden for den alders-
gruppe. De har med andre ord allerede fået de 
børn, de skal have.

Men man skal heller ikke underkende 
kvinders mulige positive indflydelse på de 
mandlige kolleger: De kommunalt ansatte 
mænd, der oftest tager barsel, er generelt an-
sat på arbejdspladser med mange kvindelige 
kolleger, der i forvejen tager megen barsel. De 
mandlige akademikere, lærere og pædagoger 
bliver altså sandsynligvis også præget af de 
kvindelige kollegers prioritering.



De kommunalt ansatte mænd er begyndt at tage langt 
mere barsel end tidligere og fører også i bleskift og om-
sorg for afkommet i forhold til de privatansatte. Men 
det er de højtuddannede i de større byer, der holder for.
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KOmmUNaLt aNSattE mÆNdS FravÆr i FOrBiNdELSE 
mEd BarSEL FOrdELt på FaggrUppEr

Fraværsperiode 2007 2008
Stigning 
i procent

Andel 
mænd i 

faggruppen

Akademikere 1,3 1,8 38 % 4 0 %

Lærere 0,9 1,0 11 % 35 %

Pædagogisk personale 
& pædagogmedhjæl-
pere, daginstitutioner

0,8 1,0 25 % 20 %

Pædagogisk personale 
& pædagogmedhjæl-
pere, døgninstitutioner

0,8 0,9 13 % 26 %

Specialarbejdere & 
teknisk servicemedar-
bejdere

0,2 0,3 50 % 86 %

Fravær opgjort i fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.
Kilde: fldnet.dk – Det Fælleskommunale Løndatakontor.

Barslen tages i de store byer
En anden markant tendens i 
statistikken over de kommunalt 
ansatte mænds barselsorlov er, 
at det særligt er mændene ansat 
i de store kommuner, der tager 
barsel. Det gælder både for ho-
vedstadsområdet, Østjylland, 
trekantsområdet, Odense, Aal-
borg og Esbjerg.

Årsagen er ifølge konsulent 
Karina Ramsløv formentlig, at 
man i de større byer generelt er 
mere moderne orienteret og der-
med hurtigere med på nye ud-
viklingstendenser – også når det 
gælder omsorgen for børnene.

”Men derudover er det et fak-
tum, at akademikerne – der i øv-
rigt i løbet af de seneste 10 år har 
vokset sig til en ny, stor faggruppe 
i kommunerne – søger til de stør-
re byer, hvor de simpelthen har 
flere jobmuligheder. Eller de har 
måske allerede etableret sig her, 
da det også er store uddannelses-
byer,” siger Karina Ramsløv.

Nogle kommuner har ligefrem 
opfordret de mandlige medar-
bejdere til at tage barsel, for ek-
sempel Københavns Kommune 
med kampagnen ’Far Forever’ 
– se hjemmesiden farforever.dk. 
København vil med kampagnen 
øge den kønsmæssige ligestilling 
blandt medarbejderne ved at op-
muntre fædrene til at bruge de op 
til 14 ugers barselsorlov med fuld 
løn, de har til rådighed. Som blik-
fang er der udformet et logo – en 
gammeldags ’legetøjstatovering’ 
som dem, børn overfører til hu-
den med vand, med blandt andet 
et hjerte med påskriften ’Far’, en 
sut og en bamse.

”Som arbejdsgivere vil kom-
munerne meget gerne have 
mændene til at bruge de forbed-
rede barselsmuligheder. Det er jo 
med til at gøre os attraktive som 
arbejdspladser, at fastholde gode 
medarbejdere og at tiltrække 
nye, dygtige folk,” tilføjer Karina 
Ramsløv.

– De unge har lavet nogle fantastiske film, som både er indsigts-
fulde, humoristiske og tankevækkende, sagde Anders Bondo 
Christensen, formand for KTO og medlem af dommerpanelet i 
filmkonkurrencen ”Modige Film” på Personalepolitisk Messe. 

Dommerpanelet bestod desuden af Michael Ziegler, borgme-
ster i Høje-Taastrup Kommune og formand for det personalepoli-
tiske forum, samt nogle af de unges idoler: Olivia Joof, der er vært 
på DR’s ungdomsprogram Boogie og standupkomikeren Elias Eh-
lers.

vinderne i de fire kategorier blev:
Dommerprisen: ”Livet på lossepladsen”
Sjoveste film og publikums favorit: ”Fysioterapeuten” 
Mest tankevækkende film: ”Pædagogen”
Mest originale film: ”Hvorfor er lærere så modige?”

40 tilmeldte film, mere end 14.000 unikke besøgende på kon-
kurrencens hjemmeside, masser af kommentarer og deltagere i 
afstemningen vidner om, at det lønner sig at henvende sig til de 
unge gennem deres egne medier og på deres egne præmisser, me-
ner Anders Bondo Christensen, formand for KTO.

– Ad den vej kan vi bidrage til at ændre det image, den kom-
munale sektor har hos mange unge, siger han.

Filmkonkurrencen var målrettet unge, i alderen 13-19 år, som 
en kampagne med fokus på at udforske, hvorfor de ansatte i den 
kommunale sektor tør arbejde med de udfordringer, de gør. 

Vinderfilmene kan ses på www.modigefilm.dk

mOdigStE FiLm KårEt 
tekst: Af Anne-Marie Mosbech Foto: Lars Axel Andersen

Konkurrence

www.modigefilm.dk

KOrt Ny t
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ArbejdsmiljøPrisen 2009 blev på Arbejds
miljø Dagen den 25. november i DGIbyen 
i København tildelt Sundhedsafdelingen i 
Stevns Kommune i kategorien Muskel og 
skeletbesvær og Ballerupinstitutionen 
Hede/Magleparken i kategorien Psykisk 
arbejdsmiljø. 

STEVNS KOMMUNE fik prisen for projek-
tet ’Svær overvægt – håndtering og etik’, hvor 
folkene bag har udviklet nye forflytningsme-
toder og undervisningsmateriale til plejeper-
sonale, der arbejder med svært overvægtige 
borgere og patienter.

Gennem projektet bliver plejepersonalet 
både uddannet i konkrete teknikker, der let-
ter den fysiske belastning, og i, hvordan de 
etisk skal forholde sig til borgere, som kan 
veje langt over 100 kilo.

Ballerups distriktsinstitution Hede/Mag-
leparken fik sin pris for en særlig indsats for 
det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med 
sammenlægningen af en række børneinstitu-
tioner.

Fra en stemning præget af modstand mod 

forandringer og frygt for fremtiden lykkedes 
det, blandt andet gennem udvikling af leder-
teamet, uddannelse af fælles ressourceperso-
ner, fælles personalepolitikker, en målrettet 
sygefraværsindsats og fælles pædagogiske ak-
tiviteter, at skabe en samlet organisation med 
et godt psykisk arbejdsmiljø.

ArbejdsmiljøPrisen uddeles af Arbejdsmil-
jørådet med det formål at fremhæve markan-
te bidrag til et bedre arbejdsmiljø i dag og på 
fremtidens arbejdsmarked.

”MAGTSyGE LUDER”, ”møgsygeplejer-
ske” og ”fede svin” er nogle af de skældsord, 
der bliver råbt efter kommunalt ansatte, når 
de udfører deres arbejde. Sådan lød det i de 
tv-spots, der udgjorde en del af kampagnen 
’Tænk før du taler’, der løb af med den for-
nemme IAA-pris 2009 ved kåringen af In-
ternational Advertising Associations pris for 
årets bedste ukommercielle offentlige kam-
pagne.

Begrundelsen for kåringen lød: ”Kampag-
nen har virkelig imponeret dommerpanelet. 

Det er meget sjældent, at lokale kampagner 
på alle områder er fuldt på højde med de na-
tionale kampagner, der som udgangspunkt 
har væsentligt større budgetter. Alene det 
problem, kampagnen ønsker at løse, er krea-
tiv tænkning. Vi skal have respekt for vore 
medmennesker – ikke mindst, når de ud-
fører et vigtigt offentligt erhverv. Det er en 
kampagne, som fortjener at blive landsdæk-
kende.”

I et nyhedsbrev udsendt af Århus Kommune 
siger borgmester Nicolai Wammen: ”Vi har 

med vores kampagne forsøgt at dæmme op 
for en meget kedelig udvikling i samfundet 
og skabe respekt for de udsatte medarbejde-
re. Jeg er meget glad for, at vores budskab er 
kommet godt ud via en vellykket kampagne, 
og jeg ser IAA-prisen som en anerkendelse af 
både kampagnen og af budskabet om øget re-
spekt for medarbejderne.”

Webadresse: www.taenkfoerduraaber.dk

arBEJdSmiLJøpriSEN 2009 
tiL StEvNS Og BaLLErUp

tænk, før du RåBER

tekst: Af Anne-Marie Mosbech Foto: Jakob Boserup
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FORFATTEREN SUZANNE BRØGGER 
har i mere end 30 år boet i landsbyen Løve, 
der indtil 2007 lå i Høng Kommune og i dag 
er omfattet af den nye, store Kalundborg 
Kommune, umiddelbart før grænsen til Sla-
gelses ditto.

”Jeg tænker naturligvis på begrebet ud fra 
det udkantsdanmark, jeg selv bor i. Vestsjæl-
land hører til blandt de fattigste egne i lan-
det, med et generelt meget lavt uddannel-
sesniveau og større sygelighed end i resten af 
befolkningen. Så jeg synes faktisk, at vi, hvad 
udkantsdanmark angår, står i et demokratisk 
dilemma, for på Christiansborg er man åben-
bart ikke interesseret i os,” svarer Suzanne 
Brøgger på stikordet ’kommune’.

 Hun henviser til, at der siden 1300-tallet 
har været liv ’derude på landet’, der i dag er 
hastigt på retur. Landbrugskulturen er i hen-
des levetid blev afviklet, og den industri, der 
siden tog over, er nu stort set også lukket.

”Og der er ikke blevet sat noget i stedet. 
Alle taler om viden- og informationssamfun-
det, men man har tilsyneladende glemt, at 
det ikke er alle, der har forudsætningerne for 
at være med i det. Reelt er der aldrig skabt 
alternativer for dem, der ikke har den nød-

vendige uddannelse. I de seneste mange år 
har opmærksomheden været rettet mod in-
tegration i stedet for på os selv. Så selv om vi 
står over for problemer, der virker uløselige, 
har man brugt kræfterne på at skabe synde-
bukke.”

 Suzanne Brøgger undrer sig over, hvad 
folk så lever af derude, for selv om boheme-
tilværelser inden for diverse livsstilsgenrer 
og gallerier trives på landet, ”er der jo ingen 
fremtid i det”.

”Før lå kirkerne inden for gåafstand, i dag 
er det supermarkederne, der ligger tæt. Så det 
må være der, arbejdspladserne ligger skjult. 
De beskæftiger jo indirekte egnens hånd-
værkere, chauffører og forskellige underleve-
randører, som så nødvendigvis også må være 
dem, der køber ind der.”

Forfatteren er godt klar over, at ikke alle 
løsninger kan komme fra Christiansborg el-
ler Bruxelles, og at borgerne i yderområderne 
også selv må tage ansvar. Hun kan bare ikke 
få øje på initiativer fra sin egen kommune – 
”ud over nye affaldsstativer”.

”I mine øjne forsøger kommunerne at 
holde fast med det yderste af neglene for at 
sikre deres legitimering. Men uden udvikling 

ender de blot med at administrere overfør-
selsindkomster.”

For Suzanne Brøgger er det nære gået tabt 
med den seneste kommunesammenlægning 
og i den generelle centraliseringstendens.

”Alt, hvad man med digitalisering ikke 
har kunnet rationalisere, er blevet sløjfet. 
Før kunne de, der var lavt uddannet, tage job 
i landbruget eller på en fabrik, men de job 

LaNgt UdE 
LaNgt vÆK 
Suzanne Brøgger har fra sit hjem i udkantsdanmark 
iagttaget mere end 30 års afvikling af livet på landet. 
Hun efterlyser intelligent nytænkning, gerne med inspi-
ration i Samsøs klimatænkning, der atter kan gøre det 
interessant at leve på landet.

tekst: Af Helle Jung Foto: Erik Refner/Scanpix

mig & miN KOmmUNE

StEdSaNS. Man kan mærke en kommunegrænse under dækkene. Pludselig skifter vejbanen 
til en nyere og behageligere 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. 
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”

I mine øjne forsøger kommunerne at 
holde fast med det yderste af neglene 
for at sikre deres legitimering. Men 
uden udvikling ender de blot med at 
administrere overførselsindkomster.

BLå BOg

SUZANNE BRØGGER, f. 1944, opvokset i 
Virum, på Sri Lanka og i Thailand. Har stu-
deret russisk og fransk og har i sine unge år 
arbejdet som udenrigsreporter.
Siden debuten i 1973 forfatter til en lang 
række bøger – romaner, digte, essays, dra-
matik, artikelsamlinger, børnebøger og an-
det – skrevet i den særlige stil, der gør det 
umuligt at sætte forfatterskabet eller bø-
gerne endegyldigt i bås – blandt andre Fri 
os fra kærligheden, Creme Fraiche, Tone, 
Ja, Jadekatten, Sølve og senest Sløret fra 
2008.
Har modtaget en lang række udmærkelser, 
blandt andet De gyldne Laurbær i 1982, 
Holberg Medaljen i 1992, Adam Oehlen-
schlägerlegatet i 2002, Rungstedlundpri-
sen i 2005. Siden 1997 medlem af Det Dan-
ske Akademi.

Suzanne Brøgger, forfatter

findes ikke mere. Dermed er de gjort overflø-
dige som mennesker og står nu tilbage som 
forbrugere.”

Hun kan sagtens se eksempler til efterfølgel-
se, der kunne vende randområdernes tilbage-
gang, for eksempel i de nytænkende øsamfund.

”Samsø er klart det mest fornemme ek-
sempel, som helt fortjent er kommet på for-
siden af alverdens aviser. Jeg blev så stolt af at 

være fra samme land som samsingerne, da jeg 
så øens udvikling omtalt i The New yorker! Et 
er, at de arbejder klimavenligt og er selvforsy-
nende med energi, men derudover virker det, 
som om de arbejder intelligent med de res-
sourcer, de har til rådighed. Det skal vi lære i 
resten af udkantsdanmark, for så bliver det jo 
også interessant for de unge, som i dag rejser 
til byerne, at leve her.”
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MARIANNE GAARDSØE HAR LEDET 
plejehjemmet Drachmannshave i Aalborg 
siden åbningen i 1997, og 18 af de 30 medar-
bejdere har været med fra begyndelsen.

 – Vi scorer højt på trivsel og arbejdsglæde, 
og det har Marianne en stor del af æren for. 
Hun går forrest og viser, hvad hun vil, men får 
samtidig den enkelte til at vokse, fordi hun 
tror på ansvarlighed og dygtighed. Hun har 
et kæmpe hjerte og blik for mennesker, både 
medarbejdere og beboere. Hun stoler på, at 
vi kan, og er ikke bleg for at fortælle os, at vi 
er hendes guld, fortæller sosu-assistent Inger 
Lise Hansen, der sammen med samtlige kol-
leger på Drachmannshave indstillede deres 
leder til Hverdagsmester

Og hvad er det så, hun gør, den 64-årige 
plejehjemsleder, der i 1967 blev uddannet 
som sygeplejerske og, da de fire børn var store 
nok, skiftede til plejesektoren og siden 1985 
har bestredet lederjob uden egentlig uddan-
nelse inden for feltet?

 – For mig handler det om at turde indtage 
platformen som leder og fylde råderummet 
ud. Og om at være sig selv. Det bunder nok 
i både min faglighed og mit menneskesyn. 
Arbejdspladsen fylder meget i de flestes liv, 
så medarbejderne skal trives. Skal det lykkes, 
må man være ærlig og sige, hvad man mener, 
og hvad man vil, siger Marianne Gaardsøe.

 – Man skal kende sit ståsted, for jeg har jo 
også ledere over mig, så man skal være bevi-
dst om sine loyalitetscirkler. Man skal være 
helt afklaret, også om ubehagelige beslutnin-
ger, inden man melder ud til sine medarbe-
jdere.

For Marianne Gaardsøe handler hverda-
gen om respekt, både for medarbejderne og 
plejehjemsbeboerne og deres pårørende.

 – Mine medarbejdere er ikke i tvivl om, 
hvem der er leder. De forstår, hvordan jeg vil 
have tingene, og at man tager et medansvar, 
også for de små ting, som måske ikke lige står 
i ens jobbeskrivelse, men som til sammen 
gør Drachmannshave til et rart sted at være. 
Man skal jo blot sige tingene på en ordentlig 
måde. Og så være opmærksom på og spørge 
til de ting, der ellers fylder i medarbejdernes 
liv, for eksempel sygdom i familien eller an-
dre vanskeligheder. Så får man glade, dybt 
ansvarlige og engagerede medarbejdere.

Plejehjemsleder Marianne 
Gaardsøe vandt Hver-
dagsmesterskabet 2010, 
indstillet af en samlet og 
begejstret medarbejderstab 
på Drachmannshave i Aal-
borg. For vinderen handler 
god ledelse om at turde 
fylde sin rolle ud, ærlighed, 
ordentlighed og god tone.

tekst: Af Helle Jung Foto: Troels Jeppe

rOS Og
rESpEKt

vidEOHENviSNiNg

Se video fra kåringen på www.persona-
leweb.dk, www.youtube.com/konzens1 el-
ler www.gribhverdagen.dk

pErSONaLEpOLitiSK mESSE

HvErdagENS HELt

’Hverdagsmesterskabet 2010’ markerer og fejrer ildsjæ-
lene blandt de dygtige og engagerede ledere og medar-
bejdere i landets kommuner og regioner.


