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folketingsvalg eller ej - lederne er i en rigtig gunstig position. der er for alvor kom-
met fokus på de offentligt ansattes situation generelt. ledernes vilkår er blevet et 
centralt tema, der optager beslutningstagerne.  

overgangen fra amterne og kommunerne er i sit efterår. efter et hårdt og mål-
rettet arbejde på at få alle de praktiske ting til at fungere er institutionerne ved 
at finde sin plads i den nye struktur. 

der er ledere, der oplever, at deres ledelsesrum er blevet udvidet, mens andre 
oplever, at deres ledelsesrum i vid udstrækning er blevet indskrænket gennem 
detailstyring i kommunerne. ledelsesrummet i amterne blev oplevet som større 
end i kommunerne.  

Kommunalreform eller ej – udviklingen fra amter til region og kommuner 
bærer fremtiden i sig, men den skal ikke skrues ned i fortidens størrelse. midlerne, 
som blev afsat til overgangen fra amterne, og som skulle lette denne proces, er 
ikke nået ud til brugerne, som er de mest udsatte grupper i vores samfund.  

både trepartsforhandlingerne og kvalitetsreformen varsler nye tider for 
lederne. der er ved at blive skabt en enestående platform til kompetenceudvikling 
for lederne.  

når der samtidig er fokus på en tiltrængt afbureaukratisering, står lederne i en 
rigtig gunstig situation i forhold til at skabe sit eget ledelsesrum.

alle parter bakker op om, at det er vigtigt at afklare, hvilke barrierer der er i 
forhold til at kunne udfylde et fremtidigt ledelsesrum. det er afgørende, at man 
træder i karakter som leder og gør sig klart, hvad man vil være med til og ikke være 
med til. det må man afklare med sin egen leder, og her kan vi jo læne os op ad 
chefforeningerne, der også har et stort fokus på afbureaukratisering og på, at der 
er grænser for, hvad vi vil og skal bruge tid på til dokumentation, evaluering og 
rapportering. jeg er meget opmærksom på, at vi alle har et stort personligt ansvar 
for, hvad vi går med til, og hvordan vi vil lede. det skønne ved at være leder er jo 
netop selv at bestemme, hvilke bolde man har i luften. jeg ved, at nogle mener, at 
vi ikke kan bestemme ret meget mere. men for mig at se, er det nu i vid udstræk-
ning op til lederne at komme ud over rampen. mulighederne ligger lige foran os 
som perler på en snor.

vi kan, vi vil, vi tør! 

Allan Andersen: allan.andersen@holstebro.dk

lederen

nu er chancen der

Foto: Birgitte Rødkær

Af Allan Andersen, formand for Landsudvalget 

for ledere i SL, Forstander, Holstebro Kommune
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Det stigende krav om, 

at det offentlige skal 

måles og vejes, går ud 

over arbejdsglæden hos 

mange af de ledere, der 

skal levere dokumenta-

tionen. De synes ikke, 

de kan bestemme ret 

meget selv. Udviklingen 

har været længe under-

vejs.

Af Henrik Stanek, 

freelancejournalist, 

hs@stickelberg.dk

Mange ledere oplever, at de får mindre og 
mindre tid til selv at disponere over deres 
arbejde. i det ene øjeblik skal de formulere en 
kostpolitik. det næste skal de rapportere om 
medarbejdernes gøren og laden til direktorater 
og ministerier.

Kun de få, der har mod til at bryde normer 
og regler, stopper op og siger: ”Jeg vil ikke sidde 
på mit kontor. Jeg vil ud at påvirke mine med-
arbejdere.”

i sidste halvdel af 1970’erne skulle kom-
munerne også aflevere alle mulige planer til 
ministerierne. Mange nægtede, fordi de mente, 
at det stred imod det kommunale selvstyre. 
Også i dag protesterer borgmestre af forskel-
lig politisk observans mod kravet om kontrol. 
Men kommunerne slipper ikke godt fra at være 
ulydige en gang til.

– skandalesager styrker statens trang til at 
blande sig. samtidig finder borgerne sig ikke i 
for stor forskel kommunerne imellem. der er en 
helt anden forståelse for, at det er nødvendigt, 
at staten følger med, siger lektor gunnar gjel-
strup, der forsker i ledelse og offentlig admini-
stration på Roskilde Universitetscenter.

indtil årtusindskiftet var der en stærk allian-
ce mellem kommuner og amter, men så meldte 
kommunerne ud, at de gerne ville overtage 
gymnasierne. det åbnede ballet til struktur-
reformen.

– Kommunerne troede, de ville få kronede 
dage uden amterne. de havde ikke blik for, at 
staten gik i offensiven for at få en stærkere 
styring, siger gunnar gjelstrup.

Dokumentationen skal give mening
det er ikke kommunaldirektørerne, der har fået 
mindre ledelsesrum. det rammer de ledere, 
som skal løse de opgaver, toppen finder på.

– lederne skal lære at håndtere dokumen-
tationen, så den på én gang tilgodeser beho-
vet for kontrol opad i systemet og fremmer 
arbejdsglæden hos de ansatte. dokumentatio-
nen skal være meningsfuld for medarbejderne, 
siger gunnar gjelstrup.

det indgår i trepartsaftalen, at offentlige 
ledere skal uddannes til at tænke strategisk og 

Ledere holdes i stramme tøjler

Offentlig Ledelse bringer i dette nummer et tema om ledelsesrummet. Er der plads 

nok eller for lidt plads til at lede og bestemme selv? Mange oplever, at kravene til 

dokumentation og kontrol af arbejdet går ud over det daglige ledelsesjob. Temaet 

fortæller forskellige sider af den historie og giver samtidig 10 gode råd til, hvordan 

man som leder kan skaffe sig mere plads, hvis grænserne bliver for snævre. 

Tema ledelsesrummet

proaktivt. det viser, at staten gerne vil have, at 
lederne kan selv, mener gunnar gjelstrup. til 
gengæld har han ikke megen fidus til, at der så 
småt er begyndt at vise sig en vilje til afbureau-
kratisering fra politisk hold. 

– Hver gang, man forsøger at afbureau-
kratisere, kommer der flere regler til. det er 
langt bedre at tage magten over styringsred-
skaberne. Måske er tiden inde til nye forsøg 
med frikommuner, hvor deltagerne bliver fri 
fra styring fra staten mod at skabe deres egne 
styringsredskaber,  siger han. 

Gunnar Gjelstrup: 
gjelstrup@ruc.dk

Foto: Ulrik Samsøe Figen
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TemA ledelsesrummet

mere plads, tak! sådan lyder det klare budskab 
fra offentlige chefer, der ifølge en undersøgelse 
fra djØf har svært ved at navigere som ledere 
midt i slipstrømmen af snærende regler og 
krav om dokumentation fra christiansborg.

tre ud af fire ledere i kommuner og regioner 
vurderer, at mængden af central regulering og 
krav om kontrol påvirker deres ledelsesvilkår 
negativt. de får eksempelvis vanskeligere ved 
at tilbyde medarbejderne et godt arbejdsliv.

– råderummet for lokale ledere bliver min-
dre. de fungerer mere og mere som ekspedi-
tionskontor for den centralt udtænkte styring 
og kontrol, siger christian von benzon, næstfor-
mand i offentlige chefer i djØf og vicedirektør 
i arbejdsmarkedsforvaltningen i næstved Kom-
mune. 

Mål uden mening   
det billede nikker man genkendende til i Kom-
munernes landsforening (Kl). ifølge suzanne 
aaholm, direktør i afdelingen for velfærd og 
service, melder de lokale ledere om en over-
vældende mængde af central regulering, som 
består af alt fra konkrete metoder for opgave-
løsning over krav om dokumentation af helt 
uvedkommende forhold til detaljerede instruk-
tioner om, hvordan arbejdet skal udføres. 

– meningsløsheden er ledernes største anke. 
de tanker og dokumentationskrav, som er for-
muleret centralt, er ofte besværlige at omsætte 
til noget meningsfuldt i de lokale lederes dag-
ligdag, siger hun. 

Offentlige chefer: 
skru ned for den  
meningsløse regulering

en af grundene er, at metoder og krav opstår 
for langt fra ledernes virkelighed. en anden er, 
at de grundlæggende går på arbejdsmetoden 
frem for at sætte fokus på centrale effektmål. 

Fokusér på nerven
derfor ønsker Kl at få lovregulering og styring 
væk fra procedurer og instruktioner om, hvor-
dan arbejdet udføres. og i stedet over mod 
nogle få, enkle og præcise krav til effekten.

– lederne vil gerne have klare mål og tilken-
degivelser om, hvad der skal komme ud af deres 
indsats. det er vigtigt, at der politisk fokuseres 
på nerven i kerneopgaven og ikke de elementer 
af arbejdet, der er mere perifere for opgaveløs-
ningen. det vil være langt mere meningsfuldt 
for både ledere og medarbejdere, siger suzanne 
aaholm og tilføjer: 

– meningen forsvinder, hvis du for eksempel 
på beskæftigelsesområdet bliver målt på, hvor 
mange samtaler og opfølgninger af forskellig 
type, der gennemføres. det har i dag et omfang, 
så det fjerner tid og kapacitet til at hjælpe  
de ledige ud i beskæftigelse eller uddannelse. 
og det har vi nu dokumenteret i et samarbejde 
med beskæftigelsesministeriet.

Kontrol er en tidsrøver 
Koncentrationen lægges det forkerte sted, og 
det kan ifølge direktøren forringe kvaliteten 
af den offentlige service. Kontrol og måling af 
indsatsen stjæler ressourcer fra selve kerne-
ydelsen.   

– Kl går ind for, at vi skal måle på effekten af 
vores opgaveløsning. men vi er ikke tilhængere 
af, at vi skal dokumentere alt mellem himmel 
og jord. det tager arbejdstid og opmærksom-
hed fra vores vigtigste opgave: at servicere 
borgerne, siger direktøren. 

christian von benzon advarer mod samme 
tendens. 

– skal du være stærkt fokuseret på sikker 
drift, kontrol og fravær af fejl, er du typisk 
mindre tilbøjelig til at eksperimentere. det kan 
sætte os tilbage i udviklingen af morgenda-
gens offentlige sektor, siger han.

de fleste ledere vil sige, at ledelsesopgaven 
helt basalt går ud på at skabe ønskede resul-

Lokale ledere er trætte 

af central regulering og 

kontrol, der stjæler tid 

fra kerneopgaverne og 

for ofte viser sig at være 

målinger uden mening. 

Giv lederne råderum til 

at nå de ønskede resul

tater, lyder opfordringen.  

Af Søren Reinau, 

freelancejournalist, 

Stickelbergs Bureau, 

sr@stickelberg.dk 

Indskrænket ledelsesrum
Omkring 75 procent af de kommunale og regionale chefer vurderer, at 
deres ledelsesvilkår i meget høj eller i høj grad forringes af central regu-
lering i form af flere og flere love, administrative forskrifter og nationale 
dokumentationskrav. Det viser en undersøgelse fra 2007, som Danmarks 
Jurist- og Økonomforbund (DJØF) står bag. 
 Ifølge cheferne er konsekvenserne blandt andet, at det bliver sværere 
at tilbyde medarbejderne et godt arbejdsliv, og at fokus bliver på sikker 
drift på bekostning af udvikling. 

Fakta
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TemA ledelsesrummet

tater gennem andre mennesker. det kræver, at 
lederen tilrettelægger efter, hvilke mennesker 
vedkommende skal lede, og hvilken opgave der 
skal løses. 

– der skal være et råderum til at sætte brik-
kerne sammen og til at få medarbejderne til at 
blomstre og udfolde sig. det råderum er ble-
vet mindre lokalt. pendulet er svinget over til 
centralmagten, som regulerer den decentrale 
magt. men verden er så mangfoldig, at den 
sjældent lader sig indpasse i centralt fastsatte 
love, regulativer, bekendtgørelser og cirkulærer, 
siger christian von benzon. 

Rum til forskellighed
Højtprofilerede områder får ofte mere opmærk-
somhed og flere ressourcer. Her sætter man ind 
centralt. 

– det giver en alvorlig risiko for, at de svage-
ste borgere må betale prisen. der er behov for 
et ledelsesrum, så man kan tage en helheds-
vurdering og i hvert fald over tid komme hele 
vejen rundt. i stedet for kun at fokusere på det, 
som lige nu er højt på dagsordenen, siger han. 
offentlig ledelse skal ifølge christian von ben-
zon altid bedrives under de herskende politiske 
vilkår. og han efterlyser da heller ikke hverken 
opstand eller revolutioner. Han tvivler dog på, 
om den centrale styring fører til de bedst op-
 nåelige resultater. 

– jeg siger ikke, at verden skal være helt 
anderledes. men spørgsmålet er, om vi når de 
bedste resultater ved en centralistisk tænkning? 
eller ved at give nogle rammer og muligheder 
for at forfølge ønsker og servicemål lokalt? en 
anden vigtig diskussion er muligheden for at 
være forskellig. skal der absolut leveres samme 
mængder og indhold af offentlige serviceydel-
ser i skjern og i næstved? forskellige områder 
af landet kan efter min opfattelse have forskel-
lige præferencer, og derfor kunne der godt være 
mere plads til variation, siger han.

Christian von Benzon: chben@naestved.dk 
suzanne Aaholm: suz@kl.dk

Foto: Ulrik Samsøe Figen
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Ritt Bjerregaard:  
Regeltyranniet breder sig
Ubalancen hersker, 

når overborgmester 

Ritt Bjerregaard træffer 

beslutninger. Petitesser

er der sjældent pro

blemer med, men på 

vigtige områder tårner 

regler, øget kontrol og 

papirnusseri sig ofte 

op. Det går ud over 

kommunens kerne 

opgaver, mener hun.  

Af Søren Reinau, 

freelancejournalist, 

Stickelbergs Bureau, 

sr@stickelberg.dk

i København møder ritt bjerregaard ingen pro-
blemer med at træffe beslutninger og føre dem 
ud i livet – så længe det drejer sig om ligegyl-
dige detaljer. 

det er straks anderledes svært på områder 
som byplanlægning og ældrepleje, når beslut-
ningerne giver mærkbare effekter. så støder 
hun ofte ind i en mur af stive regler, diktater, 
øget kontrol, evalueringer og dokumentations-
krav, lyder erfaringen. 

– der er et underligt misforhold mellem det 
vigtige, som vi ikke må, og så de betydningsløse 
petitesser, som vi gerne må. og det er klart et 
stigende problem, mener den socialdemokrati-
ske overborgmester. 

– som overborgmester har jeg skullet bruge 
tid og energi på kampe om for eksempel billige 
boliger, som slet ikke burde finde sted. Hver 
gang, der har været en sag af den ene eller 
anden art, har vi fået udstukket et diktat fra 
regeringen om, hvad vi ikke må. men når det 
drejer sig om at give de nødvendige frihedsgra-
der til at levere den service, borgerne efterspør-
ger, så kniber det, siger hun.

Bureaukratisk blindgyde 
blindgyderne dukker op alle steder, når løsnin-
ger skal finde vej fra overborgmesterens kontor 
og ud i københavnernes hverdag. i ældresekto-
ren, på beskæftigelsesområdet, over for børn 
og unge. 

– det er kvaler, som vi oplever gang på gang, 
siger ritt bjerregaard. Hun nævner sin plan om 
billige boliger som et projekt, der på overfladen 
møder velvilje, pæne ord og nikkende hoveder. 
men indtil nu ingen reel opbakning til at løse 

op for den knude af love og regler, der bremser 
planen om 5.000 nye boliger til en månedlig 
husleje på maksimalt 5.000 kroner.  

– vi kan stille alle mulige krav til bygnin-
ger. vi kan forlange, at en forhave skal være 
omkranset af et hegn, vi kan stille krav om høj-
den på beplantningen, særligt valg af udvendig 
materiale, hældningen på taget og selv bred-
den på vinduessprosserne, fortæller hun og 
fortsætter: 

– men vi kan for eksempel ikke sige til kom-
mende bygherrer, at forudsætningen for at 
købe jord af kommunen er, at en vis andel af 
byggeriet skal være til en pris, så almindelige 
mennesker kan bo der. det er en underlig uba-
lance.

Kerneopgaver ud af fokus  
andre europæiske storbyer slås også med 
bivirkningerne af skyhøje boligpriser, der tvin-
ger sygeplejersker, lærere og andre med lav- og 
mellemindkomster ud af byen. i byer som oslo, 
london og amsterdam har politikerne ifølge 
ritt bjerregaard dog flere og bedre muligheder 
for at trække udviklingen i den modsatte ret-
ning. de erfaringer er kommunen ved at samle 
ind. selv om de første billige boliger snart står 
klar, og det tilsyneladende er lykkedes at skabe 
et koncept, som tilfredsstiller regeltyranniet, så 
gør det ikke overborgmesteren tilfreds. 

– centralisering, kontrol og topstyring gør 
alting unødigt besværligt og ufleksibelt. det 
fjerner fokus fra vores kerneopgaver, siger ritt 
bjerregaard.  

Hvis ansatte i ældreplejen skal koncentrere 
sig for meget om at krydse af i skemaer og 
måle minutter, så er risikoen ifølge overborg-
mesteren, at man overser, at man står foran et 
ældre menneske, som er ked af det. 

og hvis lærerne skal lægge for mange kræfter 
i elevplan, uddannelsesplan, uddannelsesbog og 
i nogle tilfælde også en særlig handlingsplan for 
hver enkelt elev, så forsvinder nærheden til det 
enkelte barn og undervisningen.

Plads til tillid
løsningen er at komme væk fra overflødigt 
papirnusseri, så der bliver tid til kerneydel-
serne. 

- Hver onsdag cykler jeg som regel rundt og 
 besøger skoler, plejehjem og andre institutioner, og 
det er tydeligt at mærke, hvor stor en rolle en god 
leder kan spille for miljøet og stemningen. Men 
stadig mere centralstyring, flere regler og øget 
kontrol gør det sværere at være en god offentlig 
leder, siger overborgmester Ritt Bjerregaard, der 
også selv har mødt en mur af bureaukrati, når hun 
vil føre nye ideer ud i livet. 

TemA ledelsesrummet

Foto: Polfoto
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– tillid er et begreb, som har mistet gen-
nemslagskraft de senere år. men i for eksempel 
omsorgssektoren er du nødt til at have tillid til 
ledere og medarbejdere. ellers kan du ikke ska-
be et ordentligt arbejdsmiljø. Uden det falder 
motivationen til at løse opgaverne ordentligt, 
og vi kan ikke tiltrække nye medarbejdere og 
ledere, siger hun og tilføjer:

– selvfølgelig sker der tillidsbrud nogle gan-
ge, for der kan være brodne kar alle steder. og 
det er meget ubehageligt, for det går ofte ud 
over sårbare mennesker. men de sager kan vi 
selv tage op og foretage os det nødvendige. 
det gør som regel kun situationen værre, når 
en minister på baggrund af en enkelt sag stil-
ler nye krav om kontrol og dokumentation for 
alle kommuner, så der skal laves tonsvis af rap-
porter. Kommunerne er opmærksomme på, om 
folk bliver behandlet ordentligt. 

Selvskabte problemer
en del af problemet med evalueringer, kontrol 
og topstyring stammer dog fra kommunerne 
selv, erkender hun. 

– det gør det desværre i et vist omfang 
i København. derfor har vi holdt udredende 
møder med tillidsmændene, og for nylig bad 
vi dem skrive ned, hvilke vanskeligheder de 
støder på i det daglige arbejde, fortæller over-
borgmesteren. 

informationerne opdeler kommunen i, hvad 
den selv har besluttet, og hvad regeringen har 
dikteret. meningen er så at rette op på de skæv-
heder, kommunen selv kan ændre. 

– ledere og medarbejdere skal have plads til 
at udfolde sig, de skal have uddannelse, redska-
ber og muligheder for at håndtere forskellige 
situationer selv. det får de ikke i et galoppe-
rende bureaukrati, siger ritt bjerregaard.  

Ritt Bjerregaard: ritt@kk.dk

Foto: Ulrik Samsøe Figen
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TemA ledelsesrummet

Politisk indblanding  
kan være en hjælp
Lone Becker,
cand.scient.soc, jobcenterchef i brønderslev

“de mindste detaljer er til diskussion i de sammenbragte 
kommuner, fordi vi skal skabe nye vaner. nogle oplever, at det 
gør deres albuerum mindre, men for mig er det naturligt, at 
politikerne vil have en finger med i spillet. det kræver, at jeg er 
tålmodig, for mens jeg arbejder med mit område hver eneste 
dag, hopper politikerne ind og ud. derfor tager det længere tid 
for dem at komme over kommunesammenlægningen. det er 
vigtigt, at jeg gør mig den forskel klart, så jeg kan forudse, hvor 
de ønsker indflydelse.

jeg troede for eksempel, at vi havde besluttet, hvordan vi 
skulle drive vores satellitkontor i dronninglund, så vi kunne 
undgå ressourcespild. men politikerne havde følelser i klemme 
i forhold til de gamle kommuner og ønskede, at kontoret skulle 
bruges noget mere. Her fik jeg begrænset mit råderum, men det 
er et vilkår som leder i det offentlige.

landspolitikerne udstikker i højere grad de mål, vi skal nå. 
den gamle bistandslov var en rammelov, mens vi nu skal kon-
centrere os om arbejdsmarkedspolitik. vi skal ikke forholde os til 
misbrugsproblemer eller oprette væresteder. vi skal alene få folk 
i job, og vi bliver målt på, hvor mange samtaler vi har med de 
ledige. jeg kan ikke bare sige, at jeg har en anden metode til at få 
folk i arbejde. ellers skal jeg bruge den ved siden af samtalerne. 
men jeg ser det ikke nødvendigvis som en begrænsning af mine 
vilkår, at loven er blevet mere detaljeret. det kan lige så vel være 
en hjælp, for uden detaildelen havde jeg ikke fået de personale-
ressourcer, der skal til at løfte opgaven. man kan altid diskutere, 
om en lov begrænser råderummet, men den kan også virke som 
en løftestang.”

lone Becker: lone.becker@99454545.dk

Tommy Neesgaard,
socialpædagog, forstander for botilbudet 
toften i Kværndrup, faaborg-midtfyn 
Kommune.

“Kommunen styrer mere på økonomi, end jeg 
er vant til. da vi visiterede i amtet, så vi altid 
efter det bedste tilbud til borgeren. nu ser man 
først på muligheder inden for kommunegræn-
sen og først derefter på den faglige indsats, 
der er behov for. derfor bliver jeg nødt til at stå  
fast på, at vi er et tilbud til mennesker med 
en længerevarende sindslidelse, så vi ikke får 
beboere med for eksempel demens eller sen-
hjerneskader, da andre tilbud er bedre til disse 
borgere.
inden vi blev kommunale, tog jeg en runde 
med personalet om vores visioner og værdier. 
det var vigtigt. Kommunen havde for eksempel 
svært ved at forstå, at den ikke bare kunne 
trække udgifterne til kost og andre tilkøbsydel-
ser fra beboernes pension. det gør kommunen 
på ældreområdet, men vi leverer en socialpæ-
dagogisk indsats, så vores beboere skal lære 
selv at betale for maden. desuden står det i 
serviceloven.

det går ud over min tid til at udvikle botil-
budet og personalet, at jeg skal forklare sags-
behandlerne sådanne ting. så sent som i går 
skulle jeg lave en beskrivelse af, hvordan vi gør 
det gennemskueligt, at beboernes egenbeta-
ling går til kost, og hvad de ellers betaler for. 
forhåbentlig er det en øvelse, som slutter, når 
kommunen har lært os at kende.

ellers gælder det om at forme dokumenta-
tionen, så vi selv kan bruge den. vi laver jævn-
ligt status over, hvordan vi arbejder med den 
enkelte beboer, så sagsbehandlerne i samarbej-
de med beboer og kontaktperson kan vurdere 
de fremtidige udviklingsplaner, og om tilbudet 
fortsat er det optimale for den enkelte. men 
vi ser det ikke som kontrol, fordi vi selv bruger 
beskrivelserne til at gøre os klart, hvordan vi 
fortsat udvikler beboerne.”

tommy neesgaard: tone@faaborgmidtfyn.dk

Vi skal selv 
kunne bruge 
dokumentationen

Foto: Ulrik Samsøe Figen
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stive regler kan 
give bagslag 

Peter Jørgensen, 
fagchef, dagtilbudsafdelingen i ringkøbing-skjern Kommune.

“Kravene til offentlige ledere har ændret sig markant de senere 
år, og det er både spændende og udfordrende. tilbagemeldin-
gerne fra de 50 ledere, vi har i dagtilbudene, er dog også, at der 
sker rigtigt mange forskellige ting på samme tid. og at det ska-
ber et pres på lederne. som fagchef i en ny og større kommune 
skal jeg for eksempel også i langt højere grad end tidligere have 
et helikopterperspektiv og kunne se den røde tråd igennem alt 
fra strukturreform til kvalitetsreform. 

vi arbejder meget med den lærende organisation og med 
værdibaseret ledelse. vi ser på, 
hvilken model vi skal anvende, 
når målet er at implementere 
læring og evaluering uden 
regelstyring. tendensen fra 
centralt hold går i øjeblikket 
i den modsatte retning. der 
er meget fokus på regler, det 
gælder også i udspillet til en 
kvalitetsreform. Her er der 
forslag, som er meget spæn-
dende, men der er også ele-
menter, hvor man godt kan 
være betænkelig over den 
centralistiske tankegang. 

faste kvalitetsstandarder 
kan risikere at gøre arbejdet 
for stift for både ledere og 
medarbejdere inden for dag-
tilbudene. man kan godt spør-
ge sig selv, hvilket frirum vi vil 
få til selv at organisere. 

skal vi for eksempel have 
ensartede standarder for, 
hvordan vi modtager et nyt 
barn i institutionerne? i en 
konkret dagligdag er der selv-
følgelig himmelvid forskel på, hvilket barn du modtager, og 
derfor også på, hvilken modtagelse det bør få. 

det kan give bagslag, hvis medarbejdere og ledere føler, at de 
skal arbejde under stive regler, som er vedtaget af skrivebordsge-
neraler. så kan motivationen falde, og medarbejdere og brugere 
bliver sværere at få involveret.” 

Peter Jørgensen: peter.jorgensen@rksk.dk

Foto: Hung Tien Vu

Foto: Birgitte Rødkær
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TemA ledelsesrummet

sig fra over for dårlige beslutninger
som så mange andre troede thyra frank, at 
computeren ville hjælpe hende til at få papir-
arbejdet fra hånden i en fart, så hun kunne 
være sammen med sit personale. men compu-
tere trækker ledere ind bag deres skriveborde, 
lyder hendes erfaring. så i dag findes der ingen 
computere på plejehjemmet lotte i København. 
der er i øvrigt heller ikke noget kontor.

– computere kan være gode i et ministe-

Ingen kan sidde bag et 

skrivebord og vurdere, 

hvad der er godt og 

skidt for beboerne på et 

plejehjem. Derfor findes 

der hverken kontor eller 

computer på plejehjem

met Lotte, hvor Thyra 

Frank er leder. 

Af Henrik Stanek, 

freelancejournalist, 

Stickelbergs Bureau, 

hs@stickelberg.dk

rium, men jeg tør ikke få én. jeg kan lade papi-
rerne ligge, men jeg kan ikke lade gamle Harry 
sidde alene hele dagen, siger thyra frank.

Hun klarer sig med en computer derhjem-
me, så hun kan være til stede, når hun er på 
plejehjemmet. Her består kontoret af et bord 
i spisestuen. at komme ud blandt beboere og 
ansatte er nemlig et spørgsmål om at priori-
tere.
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– man skal være tro mod sine værdier. jeg vil 
være synlig, for ingen gør, som præsten siger, 
men som han gør. jeg skal gå foran og vise vej, 
og jeg skal rundt og sige hej til de ansatte, så de 
ved, jeg har set dem, siger thyra frank.

Hun er uddannet sygeplejerske og har været 
i faget i snart 33 år. i de 19 har hun stået i spid-
sen for lotte. Hun har ingen lederuddannelse 
og har aldrig læst en bog om ledelse, men byg-
ger på sine erfaringer.

– i mit barndomshjem var der en stærk tro 
på livet før døden. jeg lærte at behandle andre, 
som jeg selv ville behandles. alligevel troede 
jeg, at jeg kunne sidde på kontoret og tænke 
mig frem til, hvordan plejehjemmet skulle fun-
gere. da jeg syntes, det kørte om dagen, opda-
gede jeg, at virksomheden har åben 24 timer i 
døgnet. aften- og nattevagterne har en anden 
kultur, og jeg kan ikke lede en kultur, jeg ikke 
kender, siger thyra frank.

Dygtig til at skrive af
sidste år lå sygefraværet på lotte på 1,8 pro-
cent, og i år er det helt nede på én procent. en 
af årsagerne er, at personalet har en synlig og 
engageret ledelse, mener thyra frank, der også 
skaffer sig tid til at være sammen med perso-
nalet ved at skrive af.

– det er tåbeligt, at vi skal lave hvert vores 
dokument om hygiejne, så jeg er rigtig god til 
at skrive af. til gengæld er jeg ikke særlig god 
til at skrive noget nyt, men det er min kollega. 
jeg giver ham bare to linjer, og så sætter han 
de kloge ord ind, kommunen vil høre, siger 
thyra frank.

de seneste 10 år er kravet om dokumenta-
tion, certificering og handleplaner øget.

– vi fik rigtig megen kontrol efter plejebo-
sagen. problemet er, at flere regler fører til 
endnu flere fejl. samtidig fjerner man de men-
nesker med den største indsigt i omsorg fra 
personalet og sætter dem bag en computer for 
at dokumentere, at reglerne bliver overholdt. 
de skriver om alt det, de hellere burde gå ud at 
gøre, så mens de skriver om kvaliteten, falder 
den, siger hun.

i 2003 tog thyra frank konsekvensen og 
ansatte en akademisk orienteret sygeplejerske 
i 22 timer om ugen til at tage sig af tilsynsbe-
søg og skriverier til kommunen.

– jeg bad hende om at få kommunen til at 

smile. Kontrollanterne sætter sig aldrig ned 
med beboerne. de går efter kontor og medicin-
skab, så papirerne skal være i orden. det er en 
ren skueret, siger thyra frank.

ved hvert tilsyn kommer der nye krav. så skal 
der skrives procedurer for magtanvendelse, og 
så for håndhygiejne.

– vi ved godt, at bakterier samler sig på 
hænderne. vores bedste dokumentation er, at 
beboerne lever så længe, at det næsten er et 
problem, siger hun.

Ledere skal gribe i egen barm
thyra frank har ikke noget imod papirarbejde, 
hvis der er en mening med det. men mange 
opgaver er ikke til glæde for beboerne. 

– Hvis 12 beboere skal have hver 15 milliliter 
olie til maven om morgenen, tager vi hul på én 
flaske ad gangen. men uha nej, vi har lige fået 
at vide, at der skal stå 12 flasker med cpr-numre 
i medicinskabet, så kommunen kan kontrol-
lere, at alle får, hvad de har behov for. nu skal 
vi så bruge tid på at skrue alle de låg af og på, 
fortæller hun.

et andet eksempel var beboeren carla, der 
var glad for at skrælle kartofler, men myndig-
hederne sagde, det var imod proceduren for 
køkkenhygiejne. thyra frank protesterede vildt 
og voldsomt, og så fik den gamle dame lov at 
fortsætte.

også da kommunen ville lukke plejehjem-
mets køkken, sagde hun fra.

– duften af mad er den største glæde for 
beboerne. alligevel rejste vi os ikke i flok, da 
politikerne midt i 90’erne lukkede køkkener på 
stribe. jeg gjorde, for som ledere må vi påtage 
os et ansvar. mange mener, jeg er modig, men 
der er ikke dødsstraf i danmark for at sige 
sin mening, og som ledere har vi pligt til at 
melde fra, når vi kan se, at politikere tager tåbe-
lige beslutninger. jeg kan sagtens leve med at 
komme på forsiden af ekstra bladet, fordi jeg 
ikke har papirerne i orden. men jeg vil ikke på 
forsiden, fordi beboerne eller personalet ikke 
har det godt. det er personalet, der skal give 
beboerne stjernestunder, siger thyra frank.

thyra frank: thyrafrank@hotmail.com

Thyra Frank er leder af Plejehjemmet Lotte 
og har ansat en medarbejder til at gøre 
kommunen tilfreds – til at udfylde alle de 
skemaer og indberetninger, der skal til. Selv 
vil hun bruge sin tid på at lede personalet 
og tage sig af beboerne.

Foto:Polfoto 
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Vi ved alt for lidt om, 

hvordan kontrol virker. 

Lektor Jens Kristian 

Elkjær har analyseret  

syv offentlige styrelser 

og efterlyser en diskus

sion af måden at kon

trollere på. Meget kan 

fjernes, forenkles og 

automatiseres, mener 

han.

Af Henrik Stanek, 

freelancejournalist, 

Stickelbergs Bureau, 

hs@stickelberg.dk

Kontrol uden hoved og hale
Kontrol bygger sjældent på beregninger af 
risiko. alligevel er det ikke til diskussion, at det 
offentlige skal kontrolleres og endda i stigende 
omfang.

det er en fejl, mener lektor jens Kristian 
elkjær fra center for virksomhedsudvikling og 
ledelse på copenhagen business school.

- Kontrol er et nødvendigt onde, men det 
er uproduktivt. derfor må vi prioritere og kun 
kontrollere, hvor nytten et størst. vi mangler 
mennesker til at passe de gamle, undervise 
børnene og tage os af de syge. Hvis vi kan 
fjerne, forenkle eller automatisere nogle af 
administrative og kontrollerende pligter, kan vi 
få frigjort en masse tid til det, siger han.

sammen med adjungeret professor lars 
goldschmidt har jens Kristian elkjær analyse-
ret kontrollen inden for syv offentlige sekto-
rer: miljø, skat, regnskab og revision, offshore, 
arbejdsmiljø, fødevarer og den europæiske 
socialfond. Kun få steder arbejder man meto-
disk med risikostyring og kontrolprincipper.

1
2
3

4
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 drop enhver tanke om, at kravet om kontrol  
og dokumentation forsvinder på et tidspunkt. Kravet 
er kommet for at blive.

Mærk i stedet efter, hvad der er vigtigt for dig, og 
vær tro mod dine værdier. Også når du kommer i 
modvind.

få en klar aftale med din leder om dine vilkår. Kan du 
for eksempel ansætte og afskedige medarbejdere, 
hvis du får brug for andre profiler? Kan du ridse din 
situation op for politikere og forvaltningschefer, hvis 
der opstår et problem? Har du indflydelse på dit 
budget?

få en klar aftale om succeskriterierne i din af- 
deling. sørg for, at det fremgår, hvad der er vigtigst, 
at i leverer, så du får råderum til at prioritere mellem 
de øvrige opgaver.

sørg for, at du får et reelt råderum, så du for eksempel 
kan købe konsulentbistand for de penge, du sparer på 
vikarkontoen. 

giv topledelsen noget, som den finder vigtigt, mod at 
du selv får noget, der er vigtigt for dig. 

Jo tidligere du får forhandlet dine vilkår på plads, 
desto lettere får du det som leder.

du kan kun forbedre din afdeling, hvis du har et vist 
råderum til afprøvning, fejltagelser og udfoldelse.

tag magten over styringsredskaberne. ingen taler 
imod en vis form for dokumentation, så skab din 
egne styringsredskaber, som lever op til kravene om 
dokumentation opadtil, og som medarbejderne kan 
bruge til at forbedre deres arbejde indadtil. På den 
måde skaber du bedre kvalitet.

sørg for at lede, ellers bliver du styret.

- det er en illusion, at man kan skabe en kul-
tur med nul fejl, men ved at basere kontrollen 
på risici kan vi sætte ind, så vi undgår de fejl, 
der absolut ikke må ske. vi må have en diskus-
sion af, hvilken fejlprocent vi vil acceptere, og 
hvordan vi skaber hensigtsmæssige måder at 
kontrollere på, siger jens Kristian elkjær.

Kludetæppet vokser
Uden debat vokser mængden af kontrol, for 
pressen blæser fejl op til skandaler, og den 
ansvarlige minister har ingen andre mulighe-
der end at love at gøre noget for at forhindre, 
at fejlen sker en gang til.

- det er et kludetæppe, som hele tiden bliver 
større. selv om vi får nye muligheder med it, 
revurderer vi ikke måden, vi kontrollerer på. det 
bør man gøre jævnligt, for meget kontrol kan 
automatiseres, forenkles eller fjernes som dob-
beltarbejde, siger jens Kristian elkjær.

et grundlæggende spørgsmål er også, om 
kontrollen forhindrer fejl, eller om den blot gør 
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det muligt at kontrollere, om der er 
sket fejl.

- Hvis en beboer på et plejehjem 
risikerer at dø af en dobbelt dosis 
medicin, er det vigtigt, at persona-
let ikke hælder forkert op. Her ræk-
ker det ikke at kunne kontrollere, 
om der er sket en fejl, når beboeren 
er død. men er medicinen ufarlig, 
må man spørge, om personalet vir-
kelig skal bruge tid på at forhindre 
en fejl frem for at passe beboerne. 
man skal i det hele taget disku-
tere kontrol i forhold til konsekvens, 
og den diskussion savner jeg, siger 
jens Kristian elkjær.

Han fremhæver skat som et 
godt eksempel.

- tidligere tog skat stikprøver og 
fik måske ikke fat i de virksomheder, 
som virkelig var værd at kigge på.  
i dag sætter skat dem i troværdig-
hedskasser og kan bruge kræfterne 
de rigtige steder. det er helt afgø-
rende at differentiere efter proble-
mernes størrelse og art. det gælder 
også medicinen til de gamle. det 
har jeg bare aldrig set, siger jens 
Kristian elkjær.

Jens-Kristian elkjær-larsen: 
jkel.om@cbs.dk

Dilemmas faste coach
stig Kjerulf er en af landets mest  

kendte erhvervspsykologer. Ud over at 

være fast coach på Offentlig ledelses 

dilemma-serie, er han administrerende 

direktør og partner i Kjerulf & Part-

nere A/s. i dilemma deler han ud af 

sine bedste råd til ledere, der føler sig 

ramt af det valgte dilemma, og giver 

mulighed for at reflektere over egen 

situation.

”når det handler om at forvalte talenter, er din 
grundlæggende ledelsesholdning afgørende. 
det er vigtigt, at du tænker, at alle medarbejde-
re har et iboende talent. et talent, som du skal 
fremdyrke. nogle bærer deres talent synligt og 
umiddelbart, og det er dem, som du hurtigt ser 
og spotter selv. andre bærer deres talent eller 
potentiale skjult, og så er det op til dig at finde 
det og få det frem.

Beløn talenter
ser du, at medarbejdere trækker mere end 
andre eller på anden måde viser et særligt 
initiativ eller energi, så skal du selvfølgelig 
belønne dem. gør en forskel, når du ser talenter. 
det bedste er at give de dygtige medarbej-
dere mere udfordrende og spændende opgaver, 
vejledning og indflydelse. det er langt mere 
stimulerende for danskere end at få et større 
kontor, mere i løn eller andet. du kan også 
fastholde dygtige medarbejdere ved at tilbyde 
dem et godt arbejdsmiljø med en god og gerne 
humoristisk atmosfære. gennem din ansættel-
sespolitik kan du sikre dine medarbejdere gode 
kolleger af begge køn og gerne med blandede 
baggrunde. det er med til at skabe et attraktivt 

Alle har et talent
Hvordan fastholder du dine dygtige medarbejdere uden tydeligt at særbehandle 

dem og risikere misundelse på arbejdspladsen? Og hvis der opstår splid på 

arbejdspladsen, hvordan argumenterer du så for dine handlinger uden at under

kende andre medarbejderes indsats?

Af Lotte Winkler, freelancejournalist, mail@winklers.dk

arbejdsmiljø. tilbud om efteruddannelse kan 
også fastholde medarbejdere.

Winwin situation
bliver der grøde for utilfredshed på arbejds-
pladsen, fordi nogle føler, at du favoriserer 
enkelte medarbejdere frem for andre, så skal 
din grundlæggende ledelsesholdning træde 
i karakter. tal med dem om, hvad de gerne vil 
med deres arbejdsliv, og hvilke ønsker de har. 
og overbevis dem om, at du også tror på sær-
lige talenter i dem, og at du gerne vil gøre en 
indsats for at få dem til at udvikle sig som med-
arbejdere og få deres særlige talent til at vokse. 
vend utilfredsheden til en win-win situation 
for både dig og dine medarbejdere.”

stig Kjerulf: stk@kpas.dk

Foto: Per Gudmann

dilemma
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selvstyrende teams
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Teams falder på gulvet, 

hvis ikke lederen forstår 

sin rolle. Uden klar 

styring og rammer ender 

gruppearbejdet alt for 

ofte i magtkampe eller 

kaffeklubber, siger 

erhvervspsykolog, der 

har udviklet en model 

for effektivt og struk

tureret teamarbejde. 

Af Lotte Winkler, 

freelancejournalist, 

mail@winklers.dk

få succes med selvstyrende teams
interne magtkampe, frustrationer og kaffeklub. 
faldgruberne er mange for selvstyrende teams, 
hvis præmisserne for samarbejdet ikke er klart 
defineret. og det er de sjældent. det mener 
erhvervspsykolog niels peter rygaard, der har 
hjulpet flere kommunale ledere med at få det 
bedst mulige ud af deres medarbejderteams.

– de fleste organisationer taler om uddele-
gering uden at forstå, hvad ordet egentlig 
indebærer. og så opstår det, man kan kalde 
paradoksal uddelegering, hvor medarbejderne 
på den ene side får at vide, at det nu er op til 
dem at løse opgaverne og organisere sig, og på 
den anden side tør ledelsen ikke slippe detail-
styringen og indfører benhårde kontrolsyste-
mer, siger niels peter rygaard. 

resultatet er forvirrede medarbejdere, der 
føler sig frustrerede og umynddiggjort.

styring, rammer og kompetence er stadig 
nødvendige, selvom ledelsen uddelegerer. men 
de selvstyrende teams kan kun lykkes, hvis 
ledelsen forstår, at det handler om at flytte 

de nødvendige funktioner fra lederens hoved 
til medarbejdernes. selvstyrende teams er 
arbejdsgrupper, der forvalter ledelsens inten-
tioner og rammer ved selv at udøve dem. i 
følge niels peter rygaard er lederens vigtigste 
opgave at definere teamets opgave, og derefter 
skal han eller hun kun koncentrere sig om at 
hjælpe teamet med at fungere.

– teams falder på gulvet, hvis ikke lederen 
forstår sin rolle: lederen skal definere, hvilken 
opgave der er tale om, hvilket kvalitetsniveau 
den skal løses på, og inden for hvilken tids-
ramme. og derefter skal han eller hun holde 
fingrene væk fra opgaveløsningen, siger niels 
peter rygaard.

Fire roller i teamet
Han har udviklet en model for, hvordan lederen 
kan flytte sin autoritet direkte til teamet, så 
gruppen får mulighed for at arbejde fokuseret 
og effektivt. Uden interne magtkampe eller 
spild af tid. metoden går ud på, at lederen 

For at et team skal fungere, må lede-
ren fordele sin autoritet og ledelses-
rolle på fire medlemmer i gruppen, 
mener erhvervspsykolog Niels Peter 
Rygaard. Han anbefaler, at lederen 
udpeger en:

Strukturleder 
– som skal sørge for at sammen-
sætte dagsorden, fordele delopgaver, 
overholde tiden, og sikre, at gruppen 
ikke mangler eller har overflødige 
medlemmer. 

Klimaleder 
– som skal fornemme stemningen, 
gøre opmærksom på, hvis følelser 
kommer i kog, eller der opstår knas 
mellem gruppemedlemmer under-
vejs.

Opgaveleder
– som skal sørge for, at gruppen har 
forstået opgaven og holde gruppens 
fokus på at løse opgaven.

Kvalitetsleder
– som skal sørge for, at løsningen 
lever op til kvalitetskravene og er 
anvendelig for modtagerne, som kan 
være ledelsen, klienter eller lignende.

Fakta

Leder af døgninstitutionen Phønix, 
Hanne Nielsen, har oplevet en markant 
ændring i personaleteamets møde-
resultater, efter hun har overdraget en 
del af sin lederrolle til medarbejderne 
selv. 
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selvstyrende teams

fordeler og overdrager sin egen rolle til fire 
medarbejdere, som herefter bliver henholdsvis 
strukturleder, klimaleder, opgaveleder og kva-
litetsleder. på den måde sikrer lederen sig, at 
teamet har styr på mødernes organisering, at 
der bliver holdt øje med samarbejdsklimaet i 
gruppen, at gruppen har fokus på opgaven og 
ikke bruger tid på irrelevante diskussioner, og 
at gruppen selv er kritisk over for kvalitetsni-
veauet i sit arbejde. Ud over de pålagte roller 
skal alle i teamet fortsat deltage i møderne 
med deres faglighed.

– normalt har lederen alle fire roller under 
et møde, og hvis lederen ikke er med på mødet, 
kan man ikke forvente, at andre automatisk 
varetager de funktioner. det sker ikke. tværti-
mod giver en uklar struktur i teamet anledning 
til magtkampe. alle føler sig mest sikre i deres 
egen faglighed og vil derfor forsøge at trække 
løsningen den vej, siger niels peter rygaard. 

Han tilføjer, at modellen også giver teamet 
forståelse for, at det er et fælles ansvar at orga-
nisere arbejdet og få gruppen til at fungere. 
forståelsen bliver større, hvis lederen lader rol-
lerne gå på omgang i gruppen.

Gode erfaringer på Bornholm
modellen er taget i brug rundt om i landet, hvor 
niels peter rygaard har ydet konsulenthjælp. 
blandt andet på døgninstitutionen phønix i 
rønne på bornholm, som er arbejdsplads for 10 
medarbejdere og hjem for syv børn i alderen 12-
17 år med symptomer på tidlig omsorgssvigt. 

– vores personalemøder var virkeligt ustruk-
turerede. folk lyttede ikke til hinanden, der blev 
snakket alt for meget, og det var et problem at 
holde fokus. vi nåede aldrig alle vores punkter 
på dagsordenen. det gav frustration, og ofte 
gik folk fra møderne med hovedpine, fortæller 
leder Hanne nielsen om institutionens lange 
personalemøder hver 14. dag. 

institutionen blev skabt i august 2006, og 
Hanne nielsen blev samtidig ansat som leder. 
Hun har fra starten arbejdet på at skabe større 
fokus på proces, kvalitet og struktur i institu-
tionen, hvor medarbejdergruppen havde svært 
ved at skabe et trygt samarbejdsmiljø. Under-
vejs har hun fået konsulenthjælp af erhvervs-
psykolog niels peter rygaard. Han introduce-
rede sin struktur-model for teams for Hanne 
nielsen, som i foråret indførte dele af modellen 

på sine egne personalemøder. med mærkbar 
konsekvens.

– nu når vi punkterne på vores dagsorden. vi 
lytter mere til hinanden, og folk er langt mere 
fokuserede på opgaverne, som de skal løse. vi 
er blevet mere præcise og mindre snakkeklub. 
der er stadig noget, som vi skal arbejde på, men 
jeg synes, at vi er nået meget langt, fortæller 
Hanne nielsen. 

Medarbejdere har fået roller
resultaterne er opnået ved, at Hanne nielsen 
har overdraget halvdelen af sin lederrolle til 
to medarbejdere, som hun kalder henholdsvis 
fokusholder og strukturholder. fokusholderen 
skal som ordstyrer sørge for, at medarbejder-
gruppen holder fokus på dagsordnens punkter 
og opgaver, og strukturholderen har styr på 
tiden.

– min rolle er at være opgavestilleren, og jo 
bedre jeg kan definere opgaven, jo bedre kan 
mine medarbejdere løse den. det er så min 
udfordring, siger Hanne nielsen, der er lettet 
over, at hun ikke længere skal bruge energi 
på at styre tid og diskussioner. Hun forsøger 
at holde lav profil på møderne. det er med-
arbejderteamet, der med sin faglige viden og 
kendskab til børnene, bedst kan finde frem til 
de optimale løsninger på opgaverne. 

– det er min oplevelse, at alle medarbejdere 
har ændret adfærd på møderne. det har måske 
noget at gøre med, at jeg selv som leder har 
ændret min adfærd, og at de har fået en større 
bevidsthed om, at de også har et ansvar for, at 
møderne er effektive, siger Hanne nielsen.

Mere plads til alle
medarbejderne har været åbne for den nye 
rollefordeling på møderne. også de to medar-
bejdere, som Hanne nielsen har udpeget til at 
styre tid og fokus. den ene er socialpædagog 
martin dehn, der ud over at være fast natte-
vagt på phønix er fokusholder på personalemø-
derne. Han ser ikke noget problem i at påtage 
sig en del af ledelsesrollen, og det forhindrer 
ham ikke i selv at deltage i diskussionerne.

– tværtimod. jeg oplever, at jeg har fået 
mere indflydelse, fordi jeg efter hvert punkt 
skal samle trådene og ridse op, hvad vi har 
besluttet, fortæller han og tilføjer, at han også 
er tvunget til at være fuldt til stede på møderne 

For at et team skal fungere, må lede-
ren fordele sin autoritet og ledelses-
rolle på fire medlemmer i gruppen, 
mener erhvervspsykolog Niels Peter 
Rygaard. Han anbefaler, at lederen 
udpeger en:

Strukturleder 
– som skal sørge for at sammen-
sætte dagsorden, fordele delopgaver, 
overholde tiden, og sikre, at gruppen 
ikke mangler eller har overflødige 
medlemmer. 

Klimaleder 
– som skal fornemme stemningen, 
gøre opmærksom på, hvis følelser 
kommer i kog, eller der opstår knas 
mellem gruppemedlemmer under-
vejs.

Opgaveleder
– som skal sørge for, at gruppen har 
forstået opgaven og holde gruppens 
fokus på at løse opgaven.

Kvalitetsleder
– som skal sørge for, at løsningen 
lever op til kvalitetskravene og er 
anvendelig for modtagerne, som kan 
være ledelsen, klienter eller lignende.

Fakta

Leder af døgninstitutionen Phønix, 
Hanne Nielsen, har oplevet en markant 
ændring i personaleteamets møde-
resultater, efter hun har over draget en 
del af sin lederrolle til medarbejderne 
selv. 
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og følge diskussionen nøje. det giver også en 
større oplevelse af at deltage.

– det er ikke svært for mig at styre med-
arbejderne på møderne uden at støde dem. 
Selvfølgelig skal jeg nogle gange være lidt hård, 
men jeg prøver at gøre det med humor, og når 
først folk har accepteret, at det nu en gang 
er den rolle, jeg har, går det fint, siger Martin 
dehn. 

Han oplever, at de medarbejdere, der fyldte 
meget på møderne før, nu giver mere plads til 
kollegerne. de har skåret ned på taletiden.

– På den måde får vi mere ud af den sam-
lede personalegruppe, fordi der er blevet mere 
plads til alle, siger han.

Er snart selvkørende
niels Peter rygaard følger fortsat udviklingen 
på Phønix. i samråd med Hanne nielsen vil han 
om kort tid anbefale, at medarbejderteamet 
overtage de sidste to ledelsesroller i model-
len: Klima- og kvalitetslederrollen. det vil give 
Hanne nielsen mulighed for helt at trække sig 
ud af møderne. Hun er eneste leder på institu-
tionen og har mange andre opgaver, som hun 
også skal varetage.

– en ting er en model. noget andet er, hvad 
der kan lade sig gøre i praksis. det er de færre-
ste teams, som vil være klar til at implementere 
modellen fra den ene dag til den anden. det 
tager tid. Men det er min vurdering, at medar-
bejderne på Phønix efterhånden har fået skabt 
et så struktureret samarbejdsmiljø, at de nu er 
klar til at indføre den sidste del af modellen, og 
dermed få overdraget den fulde ansvarlighed 
som et selvstyrende team, siger niels Peter 
rygaard.

Martin Dehn: martin.d.hansen@brk.dk
Hanne Nielsen: hanne_nielsen@brk.dk
Niels Peter Rygaard: 
npr@erhvervspsykologerne.dk

Når teamet 
ikke fungerer
Hvis en leder blot nedsætter et selvstyrende team 
uden at skabe en intern organisation i gruppen, kan 
det gå grueligt galt med teamets samarbejde, fortæl-
ler Niels Peter Rygaard. Magtkampe, desillusionering 
og mangel på resultater kan blive resultatet. De mest 
højtråbende vil hurtigt forsøge at dominere, og i pro-
test kan andre blive tavse eller bevidst negative og 
demoraliserende i stedet for at bruge deres kritiske 
sans konstruktivt. Der kan også udspille sig magt-
kampe mellem gruppemedlemmernes faglighed. Alle 
føler sig mest trygge i deres eget fag og vil derfor 
forsøge at trække løsningen af opgaver i egen retning. 
Konsekvensen kan blive en gruppe i ubalance, som 
ikke når brugbare resultater. Teamet mister nemlig 
arbejdsorienteringen for i stedet at bruge energien på 
at forsøge at skabe tryghed i gruppen. Nogle vil syge-
melde sig, blive væk eller blot være udeltagende under 
gruppens møder. Der kan også rejse sig en vrede mod 
lederen, som gruppens medlemmer føler svigter – med 
rette, siger Niels Peter Rygaard.

Man kan ikke forvente at medarbejdere auto-
matisk overtager ledelsesansvaret i et team, 
så erhvervspsykolog Niels Peter Rygaard anbe-
faler, at lederen fordeler sin autoritet på fire 
medlemmer af teamet.
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det er nok et sundhedstegn, når en offentlig 
leder skal tænke sig om et par dage, inden en 
ledelsesbommert bliver gravet frem fra hukom-
melsens dunkle minegange. men så er der også 
lærerigt guld at hente for socialrådgiver palle 
jensen, som er afdelingsleder i jobcenter nord 
hos århus Kommune.

jo, han har da begået bommerter som leder. 
og én tog en hel måned at komme igennem.

– jeg havde det skidt i den periode med at 
møde på arbejde, husker palle jensen.

skulende blikke fra medarbejderne, hvisken 
i krogene, lange frokostpauser for lukkede døre. 
alt sammen symptomer på en giftig, farefuld 
stemning, som typisk levner mulighed for tre 
reaktioner: kamp, flugt eller at spille død.

den sidste var nok at overdrive. men i hvert 
fald kan reaktionen med at krybe langs pane-
lerne minde om det. og det var lige præcis det, 
som palle jensen gjorde.

vi skruer tiden godt 10 år tilbage.
palle jensen var ret ny i lederrollen, men det 

kørte godt i hans nærmeste afdeling med otte 
ud af samlet 30 medarbejdere, som han havde 
ansvaret for.

på familie- og beskæftigelsescenter nord, 
som det hed dengang, var der skabt en speciel 
enhed, der skulle dirigere indsatsen over for 
ledige unge på kontanthjælp.

det var fornuftigt at skabe en speciel enhed 
netop for de unge, men kun så længe mange 

Offentlig ledelses miniserie om ledelses-bommerter til lærdom og morskab  

blev indledt i marts. denne gang er historien nået til Århus hos afdelingsleder  

og socialrådgiver Palle Jensen.

lærerige ledelses-bommerter vol. 4

en giftig måned med lederen i skjul
Afdelingsleder Palle  

Jensen har lært, at  

strudsemetoden er den 

dårligste af alle til at 

løse konflikter.

Af Keld Broksø, 

freelancejournalist, 

keld@kb-kommunikation.dk

unge var på kontanthjælp. så blev det højkon-
junktur, og antallet af sagsmapper faldt fra 
omkring 1.200 til 400 sager. 

Tordenskyer og smækken med dørene
det var tydeligt, at der skulle ske ændringer i 
afdelingen. og palle jensen skulle formidle dol-
kestødet fra den øverste ledelse: ingen skulle 
fyres, en del opgaver fra den gamle afdeling 
skulle stadig udføres, men afdelingen skulle 
ophøre som selvstændig enhed.

i alle lærebøger om forandringsledelse er 
der forskellige stadier, som voldsomme ændrin-
ger medfører. et af de første stadier handler om 
modstand og vrede. det kunne høres. døre 
blev smækket. nogle råbte op og truede med 
at sige op. andre forlod lokalet omgående i en 
tordensky.

Hvad gør man med så vrede medarbejdere, 
der netop har hørt en uigenkaldelig beslut-
ning? palle jensen reagerede ved at sætte sig 
stille ind på sit kontor.

– jeg tænkte, at de nok ikke gad snakke med 
mig, husker palle jensen.

men han tog fejl.
det var lige netop, hvad medarbejderne 

havde behov for: en leder, der kan tage sine 
tæsk – og kan snakke om det bagefter.

– det var jo en helt elementær fejl, siger 
palle jensen i dag.

– ledelse er jo fuld af modsætninger. vi skal 
som ledere formidle og ind imellem træffe 
konfliktfyldte beslutninger. men vi skal også 
være der og støtte og drage omsorg, når vi må 
trække gulvtæppet væk under medarbejdere. 
og jeg var der ikke nok. det har virkelig været 
en af mine svære lektioner: jeg skulle lære at 
blive ved med at være der i konflikter. men det 
er også skidehårdt, erkender den i dag langt 
mere erfarne leder.

palle jensen slap måske billigt fra den gif-
tige måned, der sluttede, da beslutningen om 
nedlæggelsen blev effektueret.

- sådan noget kan jo ellers vare ved i halve 
og hele år, påpeger palle jensen.

Palle Jensen: pje@ama.aarhus.dk 

Palle Jensen brugte strudse-
metoden, da han skulle tackle 

medarbejdernes vrede efter en 
ledelsesbeslutning. Det gør han 

ikke igen, - men det er svært, 
det med at blive i konflikten og 

tage de skældud, der følger med, 
siger han.

Tegning: Claus Riis
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Sektionsleder Steen 

Bager ser gerne alle  

redskaber i bogen 

“Ledelse og stress” 

implementeret i sin 

afdeling. Bogen har 

givet ham helt nye ideer 

til at forebygge stress 

– også blandt ledere.

Af Lotte Winkler, 

freelancejournalist, 

mail@winklers.dk 

trods fokus på et godt arbejdsmiljø i Hillerød 
Kommunes familieafdeling med et begræn-
set antal sager pr. socialrådgiver og opmærk-
somhed om medarbejdernes ve og vel, så må 
sektionsleder steen bager erkende, at arbejds-
pladsen kan gøre endnu mere for at forhindre 
stress. det gik op for ham, da han læste bogen 
“ledelse og stress” af lis lyngbjerg steffensen.

– jeg har været meget optaget af bogen. 
den lægger op til en helt anden bevidsthed om 
forebyggelse af stress, end vi har i dag. meget 
konkret. og den sætter lup på noget, som vi alle 
går og glemmer i hverdagen, siger han.

især har bogen sat tanker i gang hos steen 
bager om forebyggelse af stress hos ham selv 
og hans lederkolleger, som han i øvrigt mener 
bør læse bogen.

– vi gør meget ud af at være en god og fami-
lievenlig arbejdsplads for vores medarbejdere 
– også for at fastholde dem. vi siger ofte til hin-
anden, at vi skal passe på hinanden. men det 
ændrer ikke på, at vi i ledergruppen arbejder 
for meget. også selvom vi tit taler om, at sådan 
burde det ikke være, fortæller steen bager. 

selv har han droslet sin arbejdstid ned efter 
en indlæggelse med forhøjet blodtryk. ned-

ny lederbog giver  
gode råd til at undgå stress

droslingen har han fået fuld opbakning til i 
organisationen.

– vi er meget hårde med vores flextid. med-
arbejderne må ikke oparbejde “plusser” i deres 
tidsregnskab. måske skulle det også gælde 
lederne, siger han.

Konkrete samtaler om stress
egentlig ville steen bager gerne implemen-
tere alle de redskaber, som bogen beskriver. 
den har inspireret ham til en række konkrete 
tiltag, som i højere grad har fokus på stress 
end organisationens nuværende indsats for 
arbejdsmiljøet. især har han taget et af bogens 
gode råd til sig: at hver medarbejder bør have 
to personer i organisationen, som de kan hen-
vende sig til, hvis de føler sig stresset og er ved 
at miste overblikket. en leder og en konsulent i 
personaleafdelingen. også ledere skal have to 
muligheder for at søge sparring. 

– vi har en værdi om, at vi skal kunne give 
og modtage omsorg. den værdi kunne også 
omfatte, at vi skal snakke med kolleger om 
stress. vi kan bruge redskaberne i bogen til at 
gøre samtalerne konkrete. Hvordan opdager vi, 
når en lederkollega lider af stress? Hvilke tegn

Bogen “Ledelse og stress” har givet sektionsleder Steen Bager, Hillerød Kommune, redskaber og metoder til at tale konkret med medarbejdere og 
ikke mindst leder-kolleger om stress.

Foto: Per Gudmann
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Af Mette Marie Langenge, chefkonsulent, HK/Kommunal 

etik i organisationer

er du medarbejdernes skaffedyr? deres 
mor eller far, der skal sørge for, at de har det 
godt? så kommer du nemt til at spille med i 
et arbejdsplads-spil, hvor du er den overan-
svarlige, og medarbejderne er de stakkels 
underansvarlige ofre for situationen. 

sådan en rollefordeling er lidt af en nitte 
for alle parter, og bogen etik i organisatio-
ner går da heller ikke ind for den slags spil 
eller andre fortællinger om skurke, helte og 
ofre. den viser derimod, hvordan man kan 
udvide feltet for gode handlemuligheder: 
ved at ændre fortællingen til ligeværd og 
ved at give sig selv og andre forpligtelsen 
til at gå i dialog.

igennem 15 små fortællinger belyser 
forfatterne gitte Haslebo og maja Haslebo, 
hvor let vi kommer til at krænke hinanden 
og begrænse hinandens handlerum i orga-

nisationens hverdag. godt nok ud fra de 
bedste hensigter, men også ud fra en netop 
ikke særligt hensigtsmæssig etik-forståelse.

læs bogen og bliv meget klogere. lån 
den derefter ud, både til dine medarbejdere 
og dine konsulenter. en spændende, dybt-
gående og velargumenteret bog. 

og hvis du arbejder inden for Hr: skynd 
dig at få fat i den før de andre!

Mette Marie langenge: 44mml@hk.dk

eTIK I ORgANIsATIONeR
fra gode hensigter til bedre handlemulig-
heder
gitte Haslebo og maja Haslebo
dansk psykologisk forlag
344 sider, 398 kroner

skal vi være opmærksomme 
på, siger han. 

endelig har bogens beskri-
velse af stressens fysiske 
konsekvenser givet steen 
bager stof til eftertanke. især 
bogens sammenligning af 
store sportspræstationer med 
intense arbejdsforløb har 
været en øjenåbner. 

Pauser er vigtige
– det var tankevækkende for 
mig at læse om, hvilke kon-
sekvenser det har for krop-
pen, hvis man bare kører på. 
man løber jo heller ikke et nyt 
marathonløb, når man lige 
har løbet ét, siger han. 

læsningen har gjort det 
tydeligt for steen bager, hvor 
vigtigt det er, at medarbejdere 
og ledelse holder pauser efter 
intense forløb.

– jeg kan selv blive bedre 
til at holde pauser, og jeg tror, 
at organisationen kan hjælpe 
medarbejderne meget ved 
tydeligt at vise accept af fri-
dage efter hårde forløb, siger 
han.

LeDeLse Og sTRess
lis lyngbjerg steffensen
jyllandspostens forlag
240 sider, 249 kroner 

steen Bager: 
stba@hillerod.dk

lean 
light

bogen lean light er skrevet som en 
lettilgængelig gennemgang af, hvor-
dan man indfører lean i organisatio-
nen uden hjælp ude fra. den er lille 
og overskuelig om end sprogligt ikke 
så let. man skal have den ved hånden 
i processen for at holde styr på de 
mange begreber, men så vil den også 
være et godt hjælpemiddel, hvis man 
har lyst til forandringer uden at have 
en hærskare af konsulenter i ryggen.
(lis)

LeAN LIgHT
en jordnær metode til løbende
forbedringer
Henrik W. bendix, Kasper bjørn, 
steen H. jakobsen, susanne Hyld-
borg jensen, Ulla Kirkedal.
børsens forlag,
166 sider, 199 kroner

ledelse af 
sociale 
institutioner
Klaus Kasper Kofod, lektor og ph.d. på 
danmarks pædagogiske Universitet 
ved århus Universitet, har skrevet 
bogen ledelse af sociale institutioner 
– pædagogisk ledelse under foran-
dring. den giver et overblik over den 
enorme forandring, der er sket inden 
for det sociale område de seneste 25-
30 år. den fortæller, hvor og hvordan 
ledelse udøves i de sociale institutio-
ner i dag. Hvem der udøver ledelsen, 
og hvordan institutionsledelsens og 
medarbejdernes nye roller er over for 
hinanden.

LeDeLse AF sOcIALe INsTITUTIONeR
pædagogisk ledelse under  
forandring
Klaus Kasper Kofod
børsens forlag
348 sider, 299 kroner
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Nye bygninger til seks milliarder! Nye scan-
nere! Garantier for det ene og det andet! 270 
millioner ekstra til en bestemt sygdom i resten 
af året. Sundhedsministeren i den ene TV-
udsendelse, regionspolitikeren i den næste. 
Ministeren, der næsten laver lokal driftsledelse 
for åben skærm. Interessemodsætninger truk-
ket skarpt op. Patientforeninger med tydelige 
meldinger og interesser.

Og lige lidt hjælper det. Det er ét stort cir-
kus. Det er på mange måder et udtryk for, at 
man vil løse et helt systems problemer med 
den samme medicin, teknologi og tænkning, 
der skabte systemet og dets måde at fungere 
på – og dermed dets problemer. Og det lader 
sig ikke gøre. Det hjælper ikke at bygge nye 
bygninger, hvis de mennesker, der går ind i 
dem, har uændrede holdninger og tanker.

Det er ikke primært et spørgsmål om byg-
ninger, penge og garantier. Det er det også. Det 
er primært et spørgsmål om kultur, ledelse, 
struktur og organisering. Der er primært et 
spørgsmål om, hvordan man definerer, afgræn-
ser, strukturerer og leder et sygehus, en døgn-
institution, en socialforvaltning, et gymnasium. 
Og hvilken kultur man i den sammenhæng 
udvikler til erstatning for den gamle kultur.

Ledelse forudsætter ledere
Der skal være et ledelsesrum. Ja, og der skal 
være ledelse i rummet. Ledelse forudsætter 

ledere. Leder er ikke bare noget, man bliver, blot 
fordi nogen foreslår det, eller fordi det er ens 
tur. I alt for mange år har vi behandlet ledelse i 
det offentlige meget lemfældigt. Herunder har 
vi hårdnakket hævdet, at bestemte kategorier 
af faglige mennesker kun kan ledes af men-
nesker med samme faglige uddannelse. Det 
er det for eksempel lykkedes læger at bilde 
hinanden og alle andre ind. Og det samme 
kunne siges om lærere, universitetsfolk – og 
mange andre. 

Men fordi det bliver sagt igen og igen, 
bliver det ikke nødvendigvis rigtigt. Og det er 
ikke rigtigt. Det er noget sludder! Og det er i 
særlig grad ikke rigtigt, hvis man oven i købet 
mener, at de faglige mennesker, som man på 
den måde gør til ledere, har fået givet deres 
lederevner i dåbsgave af Vor Herre, så de slet 
ikke behøver at uddanne sig til leder.

Vi skal til at tænke sygehuse og mange 
andre offentlige virksomheder anderledes, hvis 
vi vil videre end den form for eksempelvis syge-
husdiskussion, som vi har lige nu. For det er 
gudsjammerligt ringe.

Faglige mennesker skal lave fagligt arbejde. 
Professionelle ledere skal udøve generel ledel-
se. Professionelle ledere vil have én eller anden 
faglig baggrund. Den er interessant, men det er 
ikke den, der er afgørende. Sygehuse skal orga-
niseres så hensigtsmæssigt som muligt set i 
forhold til det, der er essensen på et sygehus, 
nemlig patientforløbet. Skoler skal organiseres 
så hensigtsmæssigt som muligt set i forhold 
til de opgaver, der skal løses på skolerne. Det er 
ikke fortidens opgaver og problemer, der skal 
løses; det er fremtidens. Og det er med meget 
stor sikkerhed ikke fortidens strukturer og silo-
tænkning, der skal løse fremtidens opgaver og 
udfordringer.

Steen Hildebrandt: shi@steenhildebrandt.dk
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