
Copenhagen Business School 
Master of Public Governance 
Forår 2015 
 
Masterafhandling 
Vejleder: Steen Vallentin 
 
 
 
 
 

 
 

Hverdagens strategi 
Plan, praksis og kontekstforståelse 
 

 
Malene Hein Damgaard 

Fødselsdato: 03.03.70 
 

Antal anslag: 112.905 



 



Hverdagens strategi. Plan, praksis og kontekstforståelse 
 

1 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Abstract .......................................................................................................................................... 2 

1 Indledning ................................................................................................................................ 3 

2 Problemformulering .................................................................................................................. 6 

3 Videnskabsteori og metode ...................................................................................................... 7 

4 Teori ........................................................................................................................................ 9 

4.1 Strategisk planlægning ..................................................................................................... 9 

4.2 Strategisk selvledelse ..................................................................................................... 11 

4.3 Tillidsbaseret ledelse ...................................................................................................... 12 

4.4 Public service motivation ................................................................................................ 14 

5 Analyse .................................................................................................................................. 15 

5.1 Forståelse af kerneopgave ............................................................................................. 15 

5.2 Motivation ....................................................................................................................... 17 

5.3 Fællesskab og social kapital ........................................................................................... 19 

5.4 Styring og frihed .............................................................................................................. 21 

5.5 Strategi ........................................................................................................................... 24 

5.6 Selvledelse ..................................................................................................................... 26 

5.7 Tillid ................................................................................................................................ 30 

6 Konklusion og perspektivering ............................................................................................... 32 

6.1 Opsamling og diskussion ................................................................................................ 32 

6.2 Den videre proces i Fællesrådgivningen ......................................................................... 37 

6.3 Perspektivering og afrunding .......................................................................................... 39 

Litteratur ....................................................................................................................................... 41 

Bilagsoversigt ............................................................................................................................... 42 

 

 

  



Hverdagens strategi. Plan, praksis og kontekstforståelse 
 

2 
 

Abstract  

This thesis examines the relationship between formal strategy and strategic self-leadership in 

Fællesrådgivningen, a municipal organization characterised by highly skilled professionals and a 

low degree of central regulation. It is assumed that a binding and dynamic relationship between 

formal strategy and strategic self-leadership holds a potential for organizational development. Spe-

cial attention is given to the strategic potential of the so called “Trust Reform” and its implications 

for a “liberating leadership”. The thesis adopts a social constructivist perspective. Using theories 

about strategic planning, strategic self-leadership, organizational trust and public service motiva-

tion as a point of departure, the narratives of seven employees are analysed and discussed the-

matically.  

The empirical data suggests that public service motivation is prevailing at Fællesrådgivningen. The 

employees value trust as a relational phenomenon, whereas institutionalized trust is viewed with a 

certain amount of scepticism. Formal strategy seems to play a minor part in everyday practise, but 

the employees do seem to act on the basis of strategic considerations. Professional knowledge 

and experience seem to be the most common points of reference for self-leadership. The employ-

ees emphasize the liberating potential of being part of a community in the organization. Profes-

sionally they profit by contributing and gaining access to the resources of the organization, and 

they highly value the emotional support of both co-workers and leaders. Freedom at work is dis-

cussed using the distinction between bureaucratic and post-bureaucratic organizations. Freedom 

as autonomy and freedom as potential both seem to be valued by the employees, but most em-

ployees seem willing to give up some autonomy in exchange for the increased potential and oppor-

tunity associated with the organization and a shared direction of activities. It is argued that the 

Trust Reform exemplifies the contradictory logic of rationales typical of contemporary Danish public 

reforms. In the reform trust is not a goal in itself but is perceived as a condition for modernizing the 

public sector. Strategic coherence may be a way of refuting the seeming paradox of a parallel en-

hancement of both control and freedom.  

The thesis concludes that social capital and a shared understanding of “business” as a strategic 

context for self-leadership is essential for creating coherence between the strategic levels of the 

organization. A shared understanding may be co-created through ongoing and trusting dialogue 

between leaders and employees, who qualify to contribute with different but equally crucial per-

spectives. Coordination, communication and motivation seem to be conditional for leaders aspiring 

to achieve both adequate formal strategy and strategic alignment in professional action through 

strategic self-leadership.   
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Hverdagens strategi 

Plan, praksis og kontekstforståelse 

 

1 Indledning 

Januar 2015. En samlet direktion i Frederiksberg Kommune taler på Lederkonferencen 2015 til 

hundredevis af ledere fra kommunen om, hvordan vi er på vej mod kommune 3.0, hvor samska-

belse og medborgerskab er i centrum. Kommune 2.0 var styret af ideerne i New Public Manage-

ment. Borgeren blev set som en kunde, og kommunen som en serviceleverandør. I kommune 3.0 

er kommunen et lokalsamfund, hvor alle, både ledere, medarbejdere og borgere, har ansvar for og 

bidrager til helheden1. Lederkonferencen er den årligt tilbagevendende lederbegivenhed i kommu-

nen, hvor nye koncepter og strategier lanceres. I 2014 var det tillidsreformen. 

Efter en lang årrække med New Public Management blæser der nye vinde i den offentlige sektor. 

Der er tegn på, at det stærke fokus på kontrol og dokumentation er aftagende. Ressourcerne skal 

fortsat bruges så værdiskabende som muligt, men der er en stigende erkendelse af, at afgivelse af 

kontrol kan være en forudsætning for netop dette. Med aftalen om en tillidsreform fra 2013 efter-

spørges udviklingen af nye styringsformer, som bedre kan understøtte modernisering og innovati-

on2.  

På Frederiksberg forventes tillid og større decentralt råderum at kunne bidrage til at nå kommu-

nens strategiske mål om innovation, effekt og effektivitet samt attraktive arbejdspladser3. Frisæt-

tende ledelse ses som ét element i en tillidsbaseret ledelsestilgang:  

”Frisættende ledelse betyder blandt andet, at ledere og medarbejdere i høj grad skal gives og selv ta-

ge et større råderum med målet om at løse kerneopgaven bedst muligt. Det kræver dels, at ledere og 

medarbejdere er indstillet på at udfylde og spille ind i forhold til et større råderum, og dels at skabe et 

tydeligt og fælles billede af mål, rammer, forudsætninger m.m., så det råderum, der handles inden for 

er velkendt. Det skal i højere grad være en overordnet retningsgivning og selve arbejdet med at skabe 

                                                           
1
 Se bilag 2. 

2
 

http://oim.dk/media/603433/principper_for_samarbejde_mellem_parter_p__det_offentlige_arbejdsmarked_om_mo
dernisering.pdf  
3
 Se bilag 3. 

 

http://oim.dk/media/603433/principper_for_samarbejde_mellem_parter_p__det_offentlige_arbejdsmarked_om_modernisering.pdf
http://oim.dk/media/603433/principper_for_samarbejde_mellem_parter_p__det_offentlige_arbejdsmarked_om_modernisering.pdf
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effekt for borgere og virksomheder, og ikke tjeklister, kontrol og mange regler, der skal styre, hvordan 

kerneopgaverne skal løses. Det betyder, at lederne i videst muligt omfang skal trække på fagligheden 

og den viden, motivation og innovative kraft, der findes blandt medarbejderne, når opgaven skal lø-

ses og udvikles”.4  

Daværende økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtalte i forbindelse med præsen-

tationen af tillidsreformen, at vi ikke ”kan nøjes med at vælge mere tillid til, uden samtidig at holde 

os for øje, at vi ikke kan vælge den økonomiske krise fra.(…) Det er en fælles opgave, at vi løser 

de udfordringer, vores samfund står overfor. Tillid er ansvarspådragende”5. Ifølge kommunaldirek-

tør i Frederiksberg Kommune Torben Kjærgaard skal øget tillid bl.a. ”frisætte ledernes og medar-

bejdernes energier og kompetencer til at arbejde efter fælles mål og øge motivationen til at være 

mere risikovillig og innovativ”6.  

”Ansvarspådragelse” og ”frisættelse” er stærkt ladede ord, som på hver sin måde har en negativ 

modforståelse. Har medarbejderne tidligere været uansvarlige eller ansvarsløse? Har de været låst 

fast eller spærret inde? Ikke i mit hjørne af den offentlige sektor. 

Jeg er ansat som chefpsykolog i Fællesrådgivningen for Børn og Unge i Frederiksberg Kommune. 

Fællesrådgivningen er en stabsfunktion, som blev etableret i maj 2014 ved en sammenlægning af 

to mindre afdelinger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Familie- og Ungerådgivningen 

(FUR). Fællesrådgivningens målgruppe er børn og unge i udsatte positioner. Fællesrådgivningen 

skal bygges op som noget nyt, selv om kerneopgaverne som udgangspunkt er uændrede, og de to 

gamle afdelinger opretholdes som funktionsenheder i den nye afdeling.  

Medarbejderne i PPR er primært psykologer, talehørekonsulenter og fysioterapeuter. Deres kerne-

opgave omhandler udvikling og tilpasning af almenpædagogik samt specialpædagogisk bistand til 

børn og unge, som ikke trives, udvikler sig og lærer tilstrækkeligt i dagtilbud og skoler. Medarbej-

derne i FUR er psykologer samt en enkelt socialrådgiver. Deres kerneopgave omhandler udviklin-

gen af samspil og relationer i familien. Alle medarbejdere arbejder i et komplekst felt med mange 

interessenter og relativt få standarder.  

Blandt de medarbejdere jeg kender, har ansvarsfølelsen for langt de flestes vedkommende altid 

været der i udstrakt grad. Og de er vant til at arbejde relativt frit og selvstændigt, f.eks. i forhold til 

metodevalg og arbejdstilrettelæggelse. Hverken PPR eller familiebehandlingsområdet er detailre-

                                                           
4
 Se bilag 3. 

5
 http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/jun/ny-aftale-om-principper-for-samarbejde-om-modernisering-af-den-

offentlige-sektor.aspx  
6
 Mail til alle kommunens ledere, juni 2014. 

http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/jun/ny-aftale-om-principper-for-samarbejde-om-modernisering-af-den-offentlige-sektor.aspx
http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/jun/ny-aftale-om-principper-for-samarbejde-om-modernisering-af-den-offentlige-sektor.aspx
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guleret lovgivningsmæssigt. At råderummet afgrænses mere tydeligt opleves ikke nødvendigvis 

som større frihed. Set fra min afdeling handler tillidsreformen derfor ikke så meget om, hvordan vi 

skaber mere ansvar og frihed, men i højere grad om hvordan vi bliver mere klare på, hvad ansva-

ret retter sig mod, og hvad friheden skal bruges til – hvad er det fælles mål og den fælles opgave? 

Det handler om tillid, ansvar, frihed – og styring7.  

I en hverdag præget af forandring, kompleksitet, specialisering og faglig stolthed er lederens store 

udfordring ikke at få medarbejderne til at yde mest for mindst, og polariseringen mellem arbejdsgi-

ver og arbejdstager er en grundantagelse, som kun i begrænset omfang giver mening. Min største 

ledelsesmæssige udfordring handler om kommunikation, koordination og motivation. For hvordan 

udvikler vi organisationen, så alle ressourcerne kommer til at spille sammen og til at spille så godt 

som muligt om det, vi er her for? Strategisk sammenhæng må nødvendigvis være en del af løsnin-

gen.  

I denne afhandling vil jeg undersøge og diskutere forholdet mellem tillid, motivation, selvledelse og 

strategi. Det er min antagelse, at fælles, formaliseret strategi8, som på den ene side inddrager 

medarbejdernes praksiserfaring med selvledelse og på den anden side giver råderum og er an-

vendelig som strategisk grundlag for selvledelse, vil øge sammenhængskraft, læring og motivation 

internt i organisationen og skabe et tydeligere fokus på opgaven og en skarpere, mere udviklings-

orienteret profil, til gavn for borgerne. 

Strategi er et flertydigt begreb, som traditionelt forstås som målrettet, langsigtet planlægning, der 

kobles til praksis gennem implementering. Processen med at opnå ”alignment” mellem en over-

ordnet strategi og medarbejdernes handlinger er vanskelig, men afgørende for at kunne realisere 

de strategiske målsætninger (Boswell et al. 2006). Det planlagte kan dog også kvalificeres af prak-

sis, og praksis kan i sig selv forstås som udmøntning af en form for strategi – også selv om denne 

ikke nødvendigvis på forhånd er nedskrevet eller planlagt i detaljer. Strategi handler i høj grad om, 

hvordan vi som ledere og medarbejdere forstår vores fælles mål og opgave, og om hvordan vi mø-

der udfordringerne i hverdagen og samarbejder om at opfylde målene kvalificeret i alle hjørner af 

organisationen.  

Lad mig give et eksempel. Det er dokumenteret, at der er blevet flere børn med angst, og at disse 

børn kan opleve store vanskeligheder i skolen. Hvad skal Fællesrådgivningen stille op i forhold til 

                                                           
7
 Den nationale tillidsreform hedder egentlig ”Principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmar-

ked om modernisering”. Tillid er en vej til at nå målet om modernisering. 
8
 Jeg vil anvende betegnelsen ”formaliseret strategi” om bevidste, strategiske overvejelser, som formelt sættes på den 

fælles dagsorden i en organisation, uden at der dog nødvendigvis er tale om en detaljeret strategiplan i traditionel 
forstand. 
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de angste børn? Skal hver medarbejder finde sin egen måde at arbejde på i sager med angst? 

Hvad skal de styre efter, når de planlægger, hvordan de vil gribe opgaven an? Skal angst udpeges 

som et fælles indsatsområde, med særlige mål og metoder? Og hvordan afstemmes disse mål 

med andre mål i organisationen? Ser vi f.eks. forældrene som afgørende medspillere i angstbe-

handling, eller skal barnet i individuel terapi? Tænker vi overhovedet, at angstbehandling skal til-

bydes kommunalt, eller fokuserer vi i stedet på, hvordan skolerne bliver bedre til at møde de ang-

ste børn? Bør barnet have en diagnose? Det, som er rigtigt i den ene kommune, er ikke nødven-

digvis rigtigt i den anden.  

Det er medarbejderne, som hjælper de angste børn og deres forældre og lærer. Men hvad skal de 

lede sig selv i forhold til, hvis indsatsen i den enkelte sag skal understøtte den samlede organisati-

on og være i overensstemmelse med de politiske og ledelsesmæssige målsætninger? Det står og 

falder med medarbejdernes strategi i hverdagen.   

 

2 Problemformulering 

I masterafhandlingen vil jeg undersøge og diskutere følgende hovedspørgsmål: 

Hvordan kan medarbejdernes fortællinger om deres praksis og deres strategiske overvejelser i 

hverdagen gøres til en bærende kraft for udviklingen af Fællesrådgivningen, således at formalise-

ret strategi og selvledelse i praksis kommer til at stå i en gensidigt forpligtende og dynamisk forbin-

delse?  

Hovedspørgsmålet har som forudsætning, at medarbejdernes fortællinger er et brugbart udgangs-

punkt for at skabe forbindelse mellem selvledelse og formaliseret strategi, og at en sådan forbin-

delse rummer et væsentligt potentiale for organisationsudvikling. Hovedspørgsmålet afspejler min 

ledelsesmæssige vision og er normativt i forhold til min specifikke ledelsesmæssige kontekst. Jeg 

ønsker at blive klogere med henblik på at skabe udvikling i Fællesrådgivningen.  

Hovedspørgsmålet har følgende underspørgsmål: 

Hvilken betydning ser tillidsreformen og frisættende ledelse ud til at have for, at medarbejderne i 

Fællesrådgivningen kan lede sig selv strategisk? 
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3 Videnskabsteori og metode 

Mit videnskabsteoretiske ståsted er socialkonstruktivistisk. Som psykolog er jeg rundet af den sy-

stemiske og narrative tradition, hvor virkeligheden betragtes som en social konstruktion, og hvor 

sproget anvendes som redskab til at skabe forandringer ved at ændre vores opfattelse af os selv 

og vores omverden.   

En afgørende pointe i socialkonstruktivismen er, at den sociale virkelighed ikke består af objekter 

eller subjekter ”i sig selv”, men af mening. Mening er altid resultatet af relationer i en social virke-

lighed og ikke af objektet eller subjektet i sig selv. Relationer er således ikke blot en ”tilbygning til i 

sig selv eksisterende objekter og subjekter, men derimod grundlaget for en anden orden af virke-

lighed inden for hvilken objekter og subjekter opnår og tilskrives mening” (Esmark et al.: 18).  

Socialkonstruktivismens udgangspunkt er, at den sociale virkelighed aldrig er organiseret i entydi-

ge årsager og virkninger. Forhold som refleksivitet, autonomi og agency forstyrrer lineariteten. So-

cialkonstruktivismen tematiserer i stedet den sociale virkelighed som ”et forhold mellem muliggø-

rende og begrænsende strukturer og refleksive subjekter, der kan både undvige og ændre struktu-

rer” (ibid.: 10).  

Sociale konstruktioner skaber orden og danner baggrund for praksis, ofte helt ureflekteret. Ledelse 

handler som bekendt om at få organisationer til at skabe resultater. Den tydelige positionering af 

lederen som handlende i forhold til et mål indebærer i store dele af ledelseslitteraturen en mere 

eller mindre instrumentel tænkning, som ofte objektgør den ”ledte”. Det er helt centralt i min forstå-

else, at ledelse ikke er noget, som man passivt kan udsættes for. Ledelse omhandler relationelle 

forhold mellem aktive subjekter i en konkret kontekst.  

Inden for rammen af denne overordnede tænkning vil jeg anvende en række teorier og teoretiske 

begreber, som ikke er socialkonstruktivistiske i deres udspring, men som kan siges at konstruere 

virkeligheden på en bestemt måde. Begreberne former et perspektiv på det udsnit af den sociale 

virkelighed, som jeg interesserer mig for, og som jeg vil undersøge jf. problemformuleringen. I den 

socialkonstruktivistiske forståelse kan teori og empiri ikke klart adskilles (ibid.). En socialkonstrukti-

vistisk analyse tester ikke teoretiske begreber på virkeligheden, men begreberne gestalter virke-

ligheden, for at den på denne måde kan iagttages.  

Jeg vil anvende teorier om strategisk planlægning, strategisk selvledelse, tillidsbaseret ledelse og 

public service motivation med henblik på, at begreber fra disse teorier kan fungere iagttagelsesle-

dende og kan gøre min omverden til genstand ud fra et særligt perspektiv. Jeg vil i teoriafsnittet 

redegøre for udvalgte dele af teorierne og deres brugbarhed i forhold til min problemformulering.  
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Medarbejdernes fortællinger er i centrum, og mit empiriske materiale består derfor af en semistruk-

tureret interviewundersøgelse med i alt syv medarbejdere fra Fællesrådgivningen. Udvælgelsen af 

informanter er sket med henblik på at opnå størst mulig variation og bredde i fortællingerne på 

baggrund af følgende kriterier: Der er udvalgt medarbejdere med forskellig uddannelse, alder, an-

ciennitet og køn samt forskellig funktion (TR, arbejdsmiljørepræsentant, fagkoordinator samt øvrige 

fagspecifikke funktioner). Fem medarbejdere er valgt fra den store afdeling, og to medarbejdere er 

valgt fra den lille afdeling.  

Interviewene er tilrettelagt som en række spørgsmål kredsende omkring temaer, der afspejler pro-

blemformuleringen og den anvendte teori. For at sikre størst mulig transparens har medarbejderne 

fået en kort beskrivelse af problemformuleringen sammen med invitationen til at deltage i undersø-

gelsen, og inden interviewene har de fået tilsendt min spørgeguide.9 

I analysen vil jeg anvende en narrativ analysestrategi, hvor jeg vil anskue informanterne som med-

fortællere, der kan fortælle om deres praksis med særligt fokus på selvledelse og strategi (Peder-

sen 2005). Jeg vil betragte de forskellige perspektiver og fortællinger som meningsskabelse om-

kring de iagttagelsesledende begreber. Det overordnede formål med analysen er at tydeliggøre, 

hvordan der sammen med de syv informanter skabes en pluralitet af fortællinger, der rummer en 

vifte af meninger og forståelsesmåder. Det er mit håb, at analysen på denne måde vil tilvejebringe 

en dybere og mere nuanceret forståelse af, hvad der former medarbejdernes praksis i hverdagen, 

som kan danne afsæt for en diskussion af forholdet mellem formaliseret strategi og selvledelse i 

praksis. 

Jeg ser det hverken som et ideal eller som en mulighed, at jeg via min empiri og min analyse skal 

kunne afdække sand viden om mine informanter eller om medarbejderperspektiver på strategi. Mit 

mål er at kortlægge den mening, som konstrueres i den særlige kontekst, som interviewet udgør, 

på baggrund af mening, som interviewer og informant hver især bringer med sig ind i interview-

rummet. Det er min forventning, at den kortlagte mening vil være mulighedsskabende udenfor 

rummet.  

Interviewene er ikke foregået i et magtfrit rum, og jeg er bevidst om, at der er særlige muligheder 

og begrænsninger forbundet med, at jeg som interviewer samtidig er leder af afdelingen. Medar-

bejderne kan føle sig afhængige af at opretholde en god relation til mig som leder, og kan derfor 

have tilbageholdt visse holdninger og perspektiver. En af medarbejderne sagde i forbindelse med 

interviewet, at ingen formentlig ville sige nej til at deltage, når en leder inviterer. Det kom faktisk 

                                                           
9
 Se bilag 4. 
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bag på mig, da jeg havde forsøgt at formulere invitationen med en legitim mulighed for at takke nej. 

Men magten virker som bekendt stærkest, når man kigger opad. I interviewsituationerne har jeg 

selv følt mig særdeles afhængig af medarbejderne og deres parathed til at ville dele vigtige og ret 

personlige sider af deres arbejdsliv med mig. Den gensidige afhængighed mellem leder og medar-

bejdere findes også i hverdagen, hvor magtforholdene er flertydige, ikke mindst i den immaterielle 

produktion, hvor medarbejderne bærer rundt på produktionsapparatet ”mellem ørerne” (Kristensen 

2011). Rummet udenfor interviewene er heller ikke magtfrit. Informanterne i undersøgelsen har 

været bekendt med, at afhandlingen offentliggøres, og for de fleste har anonymitet i den forbindel-

se været afgørende. 

De syv interviews har en samlet varighed på næsten 10 timer. Af de mange timers samtale er kun 

en ganske lille del medtaget direkte som citater i analysen. Dette understreger min egen meget 

aktive deltagelse som medfortæller sammen med medarbejderne. Grundlæggende vælger jeg ikke 

at se ovenstående som en begrænsning for min empiri, men som en afgrænsning af mit fokus. Mit 

perspektiv på strategi gør netop mødet mellem leders og medarbejders forståelseshorisonter helt 

afgørende for udviklingspotentialet i strategisk praksis. Samtidig er jeg klar over, at resultatet af 

undersøgelsen kunne have set anderledes ud, hvis en udefrakommende forsker havde interviewet 

medarbejderne.  

 

4 Teori 

I det følgende vil jeg kort redegøre for en række teoretiske begreber og overvejelser indenfor om-

råderne strategisk planlægning, strategisk selvledelse, tillidsbaseret ledelse samt public service 

motivation. Det er teorier og forskning indenfor disse områder, som danner grundlaget for min pro-

blemformulering. Yderligere teorier vil blive inddraget i analysen, i det omfang jeg finder det rele-

vant i forhold til det empiriske materiale.  

  

4.1 Strategisk planlægning 

Strategi er som nævnt ikke et entydigt begreb, hverken indenfor ledelse eller i bredere anvendelse. 

Dette illustreres bl.a. af Mintzberg, som folder strategibegrebet ud og identificerer fem forskellige 

betydninger af strategi (1987). Ifølge Mintzberg forstås strategi traditionelt som en plan, der anviser 

iværksættelsen af en eller flere handlinger med bevidst hensigt om at opnå et bestemt mål eller 

resultat. En særlig form for plan (”ploy”) handler om at snyde konkurrenterne gennem strategisk 
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manøvre. Men strategi kan referere til andet end planer. Strategi kan også forstås som et mønster, 

en position og et perspektiv.  

Strategi som mønster findes ved at betragte organisationens handlinger over tid og lede efter det 

karakteristiske. Mønstre opstår i proces ud af levet praksis og kan identificeres retrospektivt som et 

udtræk af sammenhæng og konsistens på tværs af de enkelte handlinger. Der kan ligge planer og 

bevidste intentioner til grund, men strategi som mønster kan også dukke op undervejs helt uaf-

hængigt af planer. Ofte vil der være tale om, at en blanding af bevidste og emergerende strategier 

tilsammen udgør den realiserede strategi, som mønsteret afspejler.  

Strategi som position handler om, hvordan organisationen skaber ”match” med sine omgivelser, så 

der bliver sammenhæng mellem den interne og den eksterne kontekst. Position kan være en mål-

sætning både for strategisk planlægning og for mere emergerende strategi. Strategi som perspek-

tiv refererer til organisationens særlige måde at betragte verden, forankret i kulturen gennem bl.a. 

normer og værdier og delt af organisationens medlemmer. De fem forståelser af strategi supplerer 

hinanden og kan integreres mere eller mindre. F.eks. kan en emergerende strategi blive bevidst og 

resultere i en egentlig plan. En væsentlig pointe hos Mintzberg er, at mens plan og position relativt 

let kan ændres, kan perspektiv være så indgroet, at det kun yderst vanskeligt lader sig forandre. 

Planer og positioner, som er forenelige med et bestemt perspektiv, er som udgangspunkt uproble-

matiske, mens radikale ændringer af position og/eller plan kan udgøre en seriøs trussel mod per-

spektivet og kulturen.  

Opskriften på, hvordan strategisk planlægning gribes an i traditionel forstand, gives bl.a. af Van 

Wart (2008). Ifølge Van Wart indeholder strategisk planlægning fire centrale elementer: Der skal 

defineres en mission og en vision for organisationen, der skal opstilles mål for den enkelte afde-

ling, der skal vælges veje frem mod realiseringen af målene, og endelig skal der fastsættes målba-

re succeskriterier, som kan dokumentere strategiens effekt. Van Wart opstiller et sæt retningslinjer, 

som bør følges i arbejdet med strategisk planlægning. Det sidste punkt ud af syv omhandler im-

plementering. Van Wart bemærker, at strategiplaner risikerer at ”samle støv på hylden”, hvis ikke 

der er tilstrækkeligt fokus på implementering og foreslår bl.a. belønning koblet til strategiske mål 

som en måde at understøtte implementeringen. 

Den opdeling i planlægning og implementering, som kendetegner traditionel strategisk planlæg-

ning, er grudlæggende problematisk og kritiseres mange steder10. Den hviler på en positivistisk 

antagelse om, at det er muligt for den øverste ledelse på et oplyst grundlag at opnå kontrol over 

organisationens adfærd, og den idealiserer den lydige medarbejder, som handler i overensstem-

                                                           
10

 Se f.eks. Bungay (2011), Thygesen et al. ((2008) og Kristensen et al. (2013).  
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melse med ledelsens forskrifter. Lydighed sikres bl.a. gennem belønning og evt. straf, som udgør 

en ydre motivation for medarbejderen. I en moderne, offentlig vidensvirksomhed er det åbenlyst, at 

man som leder kun har begrænset information, og at der foregår mange væsentlige ting, som er 

udenfor ens kontrol. Det er også åbenlyst, at medarbejderne er selvstændigt tænkende og hand-

lende, at de ofte har en høj grad af indre motivation for arbejdet, og at den daglige praksis er fyldt 

med strategi, som ikke nødvendigvis er planlagt eller formaliseret. Disse forhold udfordrer strate-

gisk planlægning i traditionel forstand, men rummer også et potentiale for andre former for strate-

gisk arbejde.  

 

4.2 Strategisk selvledelse  

Kristensen og Pedersen (2013) skriver om, hvordan strategi kan sætte fælles retning i en organisa-

tion ved at leve i organisationens medlemmer, i den måde de leder sig selv på. For den selvleden-

de medarbejder er strategi ikke en plan. Strategi handler derimod om at kende målet og mærke på 

det indre kompas, om det er den rigtige retning, der bliver sat med de konkrete handlinger og be-

slutninger.  

For at selvledelse skal kunne defineres som strategisk, skal medarbejderne lede sig selv i forhold 

til en forståelse af ”forretningen” som strategisk kontekst. Forretningen er det fælles, overordnede 

mål, som alle medarbejdere må forholde sig til for at kunne skabe mest mulig værdi gennem deres 

arbejde. Medarbejderne må have indsigt i, hvad der driver virksomhedens forretning, og forstå 

hvordan deres arbejde passer ind i den overordnede sammenhæng. De må kunne omsætte en 

central ide eller vision til opgaveløsning, handlinger og beslutninger i en hverdag, som hele tiden 

forandrer sig. Arbejdets reelle værdi afgøres i sidste ende af virksomhedens interessenter.  

Ifølge Kristensen og Pedersen bør topledelsen udarbejde en strategisk vision, der på den ene side 

giver plads til medarbejdernes og mellemledernes initiativer, og samtidig rummer en drøm, som 

kan blive fælles. Det er en central ledelsesopgave at kunne gøre det klart for de selvledende med-

arbejdere, hvorfor de skal arbejde. Ikke hvad de konkret skal lave, men hvad de skal arbejde for. 

Medarbejderne skal have mulighed for at diskutere deres forståelse af virksomhedens problemstil-

linger med lederne, da dette kan bidrage til, at lederne får en bedre og dybere forståelse for de 

muligheder og udfordringer, som virksomheden står overfor. Medarbejderne forventes at være 

proaktive og kunne få øje på mulige problemstillinger, som virksomheden kunne have gavn af at få 

taget hånd om.  

Prioriteringskompetence er afgørende for den selvledende medarbejder. Prioriteringer styrer, hvad 

medarbejderen skal lave, hvordan vedkommende skal lave det og hvorfor. Det er afgørende, at 
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medarbejderne ikke bruger ressourcer på at løse opgaver, som ikke er relevante eller interessante 

i den kontekst, som de indgår i, selv om de kan føle sig både fristet og presset til det. Prioritering er 

ikke et individuelt anliggende, men skal foretages på baggrund af en fælles forståelse af forretnin-

gen.   

Selvledende medarbejdere er sat fri til at lede sig selv. Frihed forstås i denne forbindelse ikke som 

en absolut eksistentiel frihed, men som et spørgsmål om frihedsgrader til at kunne handle i forhold 

til de forpligtelser, som de selvledende medarbejdere har. Ledelsen tildeler således frihed til den 

selvledende medarbejder, så længe ledelsen har tillid til, at medarbejderen håndterer de tildelte 

frihedsgrader i arbejdet på en betryggende og værdiskabende måde. 

Helt grundlæggende handler strategisk selvledelse ikke om frihed til at optimere sin personlige lyst 

i arbejdet. Det handler om at styre sin værdiskabelse for organisationen, ikke om at styre sig selv. 

Der er heldigvis ingen naturlig modsætning mellem medarbejderens og virksomhedens interesse, 

og det kan sagtens være forbundet med stor arbejdsglæde at gøre, hvad der er nødvendigt for 

virksomhedens forretning. Men hvis f.eks. faglighed sættes som den øverste kontekst for opgave-

løsningen, vil forretningen kunne opleves som en ekstra kontekst, der negativt hæmmer medarbej-

derens frihed til at udføre arbejdet, som vedkommende foretrækker (ibid.). Dette kan underminere 

medarbejderens arbejdsglæde og motivation og udgør samtidig en styringsmæssig udfordring. For 

at friheden skal være optimal i en styringsmæssig forstand, skal selvledelse være strategisk, såle-

des at den er båret af indsigt i og loyalitet overfor virksomhedens forretning.  

 

4.3 Tillidsbaseret ledelse 

Tillidsbaseret ledelse er et oplagt bud på, hvordan man kan arbejde som leder, hvis målet er at 

opnå både trivsel blandt medarbejderne og vækst i organisationen. Tillid er moderne, og tillid rum-

mer et strategisk potentiale.   

Thygesen, Vallentin og Raffnsøe (2008) beskriver, hvordan tillid kan gøre spørgsmålet om magt i 

en organisation til et plussumsspil. Den klassiske magtforståelse handler om at være i stand til at 

få andre til at gøre noget, de ellers ikke ville gøre. En mere moderne forståelse af magt handler om 

at få ting til at ske og skabe resultater. Det er lederens opgave at få medarbejderen til at præstere, 

uden at lederen nødvendigvis ved, hvordan den bedste præstation kan defineres.  

Tillidsbaseret ledelse skaber resultater og værdi gennem styrket social kapital og reducerede 

transaktionsomkostninger. Tillidsbaseret ledelse forudsætter, at lederen anerkender medarbejder-

nes suverænitet og selvledelse. Social kapital indebærer, at individet bliver stærkere gennem sit 
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bidrag til fællesskabet. Der oparbejdes en forpligtende velvilje mennesker imellem, som betyder, at 

de står til rådighed for hinanden som ressource, når der er behov for det. ”Gavegivning” i både 

konkret og overført betydning, både mellem individer og mellem afdelinger og organisationer, ska-

ber forpligtende bånd i stedet for en direkte ”noget-for-noget” transaktion, som i en vis forstand 

afslutter relationen. Øget social kapital forstås i denne sammenhæng som en særlig form for 

vækst.  

Thygesen et al. opfatter strategi i traditionel forstand som en kalkule, hvor lederen ser sig selv som 

årsag og organisationen som virkning. Fordi kalkulen drejer sig om at kalkulere andre, fratager den 

medarbejderne deres frihed og ”deres strategier og evne til at lede sig selv” (ibid.: 183). Som alter-

nativ introducerer Thygesen et al. begrebet ”baglæns strategi”. Baglæns strategi udfærdiges hver-

ken forneden eller foroven i organisationen, men opstår i mødet mellem ledere og medarbejdere 

og vokser ud af tillidsfuld praksis. Pointen er, at strategi ikke skal opfindes i ledelsen, men findes 

gennem procesorienteret dialog, og at hele det strategiske grundlag allerede er til stede i organisa-

tionen i form af bl.a. ideer, drømme og lokale praksisser.  

Det er centralt for baglæns strategi, at resultatet ikke kan planlægges eller forudsiges på forhånd. 

Ligesom tillid udgør baglæns strategi en besluttet og kalkuleret risiko. Men da det strategiske an-

svar uddelegeres, skabes der samlet set større ansvarlighed og dermed mindre usikkerhed. Stra-

tegi skal bygges på de relationer, netværk og samarbejder, der opbygges blandt medarbejderne og 

på deres forpligtelse i forhold til hinanden. ”Og når interaktion på ingen måde kan fremskrives, kan 

strategi kun blive til det, der vokser ud af praksis” (ibid.: 183).  

Ved at tage udgangspunkt i praksis kan dikotomien mellem formulering og implementering oplø-

ses. I stedet for selv at stå for strategien skal lederen supervisere medarbejderne i at forstærke og 

udføre egne strategier. Der skal være læringsgrundlag i organisationen, så kendskabet til gode 

ideer og god praksis udbredes. Og hvis lederen kan udlede visioner af god praksis og sende dem 

tilbage i organisationen, kan det virke strategigenererende.  

Thygesen et al. giver eksempler på en række ”ledelsesfortællinger”, som positionerer lederen som 

”helhedens betvinger” (ibid: 40). De mener, at f.eks. HRM camouflerer magten og manipulerer 

medarbejderne til at bidrage til organisationens effektivitet med henblik på at opfylde de mål og 

midler, som de suveræne ledere fastsætter, og at tillid udelukkende anvendes som et smøremiddel 

i implementeringsprocessen. I baglæns strategi derimod er tillid en grundbetingelse, og medarbej-

dernes frihed er en ressource, der skal optimeres.   
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4.4 Public service motivation 

Hvis medarbejdernes strategiske kompetencer skal gøres til en bærende kraft for organisationsud-

vikling, er det vigtigt at forstå, hvad medarbejderne egentlig arbejder for, og hvilke organisatoriske 

forhold, der kan understøtte eller hæmme deres motivation. Motivation kan være betinget af ydre 

faktorer, f.eks. løn, anerkendelse og privilegier eller manglen på samme, eller af indre faktorer, 

som i højere grad smelter sammen med et menneskes værdier, identitet og personlighed.   

Public service motivation (PSM) er en indre, prosocial motivationsform, som retter sig mod at leve-

re offentlige ydelser med det formål at gøre noget godt for andre og for samfundet. PSM er rettet 

mod en handlings konsekvens, ikke handlingen i sig selv. Forskning viser, at mange offentligt an-

satte har en høj PSM. PSM kan forekomme blandet med andre motivationsformer (Andersen & 

Pedersen 2014). 

Der kan dokumenteres en positiv sammenhæng mellem PSM og jobtilfredshed og mellem PSM og 

performance, såfremt medarbejdere har mulighed for at udleve PSM i arbejdet. De organisatoriske 

rammer kan dog også hæmme effekten af PSM, og hvis arbejdet ikke opleves at give mulighed for 

at gøre en forskel for andre, kan en høj initial PSM direkte forstærke frustration hos medarbejderen 

(ibid.).  

Styringsproblemer i den offentlige sektor udspringer ikke nødvendigvis af, at medarbejderne er 

dovne eller egoistiske, men kan skyldes, at medarbejdere og ledelse har forskellige opfattelser af 

”det gode”. Le Grand (2010) opdeler de offentligt ansatte i ”landsknægte”, som plejer deres egne 

egoistiske interesser, og ”riddere”, som har en altruistisk motivation. Nogle riddere har et relativt 

fastlåst billede af, hvad borgerne og samfundet har brug for, uafhængigt af hvad f.eks. borgerne 

selv eller politikerne måtte mene. I så fald er der tale om ”paternalistiske riddere”. De paternalisti-

ske riddere er ikke egoister, men stræber efter at gøre det gode på baggrund af det, de opfatter 

som bedre viden, f.eks. en akademisk uddannelse. Andre kan opfatte dem som bedrevidende i 

den forstand, at de ikke er lydhøre (Andersen et al. 2013).     

Teorien om ”motivation crowding” viser, at styringstiltag kan henholdsvis forstærke eller udhule 

medarbejdernes motivation, alt efter om styringen opfattes som kontrollerende eller understøtten-

de. Det afgørende er ikke styringssystemet i sig selv, men måden styringen opfattes på af medar-

bejderne. Hvis styring ikke opleves at tilgodese menneskers grundlæggende behov for autonomi, 

tilknytning og kompetence, er der er risiko for ”crowding-out”. Riddere kan således forvandle sig til 

landsknægte, hvis de føler sig mødt af mistillid og kontrol. Oplever de derimod, at styringen aner-

kender deres kompetencer og giver plads til selvbestemmelse og tilhørsforhold, vil den altruistiske 

motivation forstærkes, og performance vil stige (ibid.). 
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PSM rummer et stort potentiale for både arbejdsglæde og performance i den offentlige sektor, og 

en høj PSM hos medarbejderne er et godt udgangspunkt for tillidsbaseret ledelse. Tydeliggørelse 

af arbejdets betydning og dialogbaseret implementering af centrale styringstiltag kan med fordel 

suppleres med egentlig tilpasning af styringen, så den så vidt muligt giver plads til medarbejdernes 

autonomi, tilknytning og kompetence.  Dette kræver dog en vis grad af tillid til medarbejdernes 

”ridderlighed”. Hvis topledelsen grundlæggende opfatter mellemledere og medarbejdere som 

egennyttemaksimerende, vil de i stedet vælge en ”mistrust” model for styring, som tager udgangs-

punkt i et hierarkisk kontrolsystem og kobler belønning og straf til organisatorisk adfærd (Le Grand 

2010).  

 

5 Analyse 

Den teoretiske forståelse af strategisk planlægning, strategisk selvledelse, tillidsbaseret ledelse og 

public service motivation giver et første indtryk af de muligheder og udfordringer, som findes i ar-

bejdet med at skabe strategisk sammenhæng. Men hvordan ser det ud i praksis? I den følgende 

analyse vil jeg tematisere væsentlige perspektiver fra min interviewundersøgelse under overskrif-

terne: Forståelse af kerneopgave, motivation, fællesskab og social kapital, styring og frihed, strate-

gi, selvledelse og tillid. Der ser ud til at findes en cirkulær sammenhæng mellem disse temaer, 

således at de gensidigt muliggør og begrænser hinanden. Hver for sig og tilsammen ser temaerne 

ud til at have central betydning for bestræbelserne på at skabe forbindelse mellem selvledelse i 

praksis og formaliseret strategi.  

 

5.1 Forståelse af kerneopgave 

Overordnet betragter medarbejderne i Fællesrådgivningen det som deres kerneopgave at styrke 

børn og unges udviklingsmuligheder. Der er tale om en meget generel og bred forståelse af kerne-

opgaven, og nogle af medarbejderne konkretiserer mere specifikke kerneopgaver og afgrænser 

disse i forhold til deres faglighed eller funktion. Andre har en nærmest grænseløs opgaveforståel-

se.  

”Kerneydelsen er en ren effekt, der, hvor jeg er blevet kaldt på (…). Jeg har ikke lyst til at afgrænse fra 

mig, hvilke problemer jeg synes, der er relevant. For hvis der er nogen, som oplever dem, så er de der” 

(Int.2). 
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Medarbejderne fortæller, at det er forskelligt, hvordan udviklingsmuligheder understøttes bedst i 

forskellige sager, og at proces og samarbejde i den enkelte sag er helt afgørende for, hvad der kan 

lade sig gøre. Det gør den enkelte medarbejders løbende skøn og vurdering i situationen central, 

og det gør det svært at opstille tjeklister eller generelle retningslinjer for, hvordan kerneopgaverne 

løses. Samtlige medarbejdere reflekterer over deres dobbeltrolle som faglig ekspert og proceskon-

sulent, og der er nærmest lige stort fokus på fag-faglighed og på omsætningen af denne i proces 

og samarbejde med barnets netværk, hvad enten det er familie eller lærere og pædagoger.  

Nogle medarbejdere tager udgangspunkt i Fællesrådgivningens vision11, når de taler om kerneop-

gaven. Andre opfatter kerneopgaven som det mest fagspecifikke arbejde.  

”Min kerneydelse er den talepædagogiske indsats, fordi jeg kan nogle ting og gør nogle ting, som der 

ikke er nogen andre, der kan gøre.(…) Den indsats man ville gøre som talepædagog, hvis man havde 

lov, er jo ikke den, vi går rundt og gør nu. Der er ikke tid. Jeg skal så meget andet også” (Int.6). 

Sammenfattende tegner der sig et billede af en bred og kompleks kerneopgave, som qua sin rela-

tionelle og procesagtige karakter kun vanskeligt lader sig afgrænse entydigt, hvilket stiller store 

krav til medarbejdernes løbende, selvstændige vurdering og beslutningskompetence. Afgræns-

ningsproblematikken er først og fremmest tydelig i PPR, og det giver anledning til individuelle af-

grænsninger og prioriteringer, som kan være ret forskellige.  

Det er mit indtryk, at PPR i mange kommuner er udfordret på at afgrænse og tydeliggøre sin ker-

neopgave, både overfor sig selv og overfor interessenterne. På et tværkommunalt møde tidligere 

på året hørte jeg en PPR leder fra en større jysk kommune fremsætte det synspunkt, at det er for-

ældet at tale om en egentlig kerneopgave i PPR, da kerneopgaven er ”evigt emergerende”. Syns-

punktet er for mig at se problematisk for PPR som institution, styringsmæssigt såvel som arbejds-

miljømæssigt. Det kan være svært for den øverste politiske og administrative ledelse at gennem-

skue, hvad der egentlig foregår, når vi arbejder med det ”emergerende”. Med udgangspunkt i 

agent-principal-teorien (Andersen et al. 2013) kan ”emergens” blive opfattet som et røgslør, der 

skal sikre de fagprofessionelles magt og monopolstatus gennem informationsasymmetri, hvilket 

kan skabe mistillid og give anledning til mere kontrollerende styring. Samtidig kan arbejdsmæng-

den blive så omfattende, at medarbejderne føler, de ikke slår til, uanset hvor meget de arbejder.    
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 Se bilag 5. 
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5.2  Motivation 

Som forventet er der mange tegn på PSM i undersøgelsen. Samtlige medarbejdere nævner arbej-

dets effekt i forhold til børn og unges udviklingsmuligheder som en stærkt motiverende faktor, og 

flere nævner den direkte kontakt med børn og familier som noget af det mest motiverende i arbej-

det.  

”Jeg føler, at jeg bidrager til hele velfærdsstaten. Men sådan helt konkret, så er det jo de her 100 

børn, som jeg overhovedet har mulighed for at komme i kontakt med, og de pædagoger og lærere, 

der er der. Så det er meget konkret for lige de børn i mine arbejdsopgaver.(…) Velfærd bliver til nogen, 

man kan tage hånd om og til et sikkerhedsnet.  Jeg er en del af det og kan være med til, at de ikke ba-

re falder igennem, og at det ikke kører for længe med et barn, der ikke trives” (Int.2).   

”Jeg brænder for det direkte arbejde med børn. Det synes jeg, er så fedt. Jeg elsker det der med, når 

et barn føler sig forstået eller lige kigger op og lige pludselig kan se sig selv være en del af en eller an-

den proces” (Int.4). 

”Familien var ved at gå fuldkommen i opløsning og havde været det gennem en to årig periode.(…) 

Og det er så lykkedes over de der to måneder at få bragt familien på rette spor, ikke. Og de var så lyk-

kelige alle sammen. Og moren fortalte, at hun har fået sin datter tilbage, ikke. Den der fornemmelse 

af, at man har gjort en forskel i nogle menneskers liv. På det helt nære niveau” (Int.7).  

Ønsket om direkte kontakt med barnet som ”slutmodtager” af den arbejdsmæssige indsats er ka-

rakteristisk for PSM og kan vanskeliggøre omstillingen til mere konsultative arbejdsformer. Selv om 

der ikke er udarbejdet en decideret strategi for en sådan omstilling, er der en klar forventning til 

PPR om, at medarbejderne i højere grad end tidligere understøtter lærere og pædagoger i deres 

arbejde med barnet, fremfor at arbejde direkte med barnet12.  

Det vil formentlig kunne understøtte det konsultative arbejde i PPR, hvis arbejdet i højere grad kan 

tilrettelægges i overensstemmelse med PSM. Direkte kontakt med modtageren af den offentlige 

ydelse kan styrke medarbejderens performance, og en høj initial PSM forstærker effekten af direk-

te kontakt (Bellé 2013). Selv om PPRs arbejde med læreren og pædagogen forhåbentlig øger de-

res mulighed for at understøtte barnets udvikling, er effekten ikke altid synlig for PPR. Performance 

og arbejdsglæde kunne muligvis styrkes, hvis effekten af det indirekte arbejde i højere grad kunne 

synliggøres for medarbejderne i PPR. I FUR er der direkte kontakt med familien, barnet eller den 

                                                           
12

 Denne forventning er bl.a. udtrykt af børne- og ungedirektøren samt i publikationer fra KL m.fl. Se f.eks. ”Pejlemær-
ker for fremtidens pædagogisk-psykologiske rådgivning”, 
http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_59605/scope_0/ImageVaultHandler.aspx.    

http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_59605/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
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unge i langt den overvejende del af arbejdet. Herudover arbejder FUR systematisk med metoden 

FIT13, som måler effekten for modtageren af ydelsen. Disse forhold må antages at understøtte bå-

de motivation og performance.  

PSM er ikke lige udtalt for alle medarbejderne, og der findes andre parallelle motivationsformer i 

undersøgelsen, primært af indre karakter. Trivsel og fællesskab på arbejdspladsen er særdeles 

vigtigt for samtlige medarbejdere og er tildelt et selvstændigt afsnit. Uddannelse samt faglig og 

personlig udvikling ser også ud til at have stor betydning for medarbejdernes motivation. Læring og 

fordybelse er i sig selv motiverende, og der er motiverende at sætte sine faglige kompetencer i spil 

på nye måder.  

”Jeg er ret vild med ny viden og kan lide at gå på kurser. (…) Jeg kunne i princippet godt gå på uddan-

nelse hele tiden, men så får jeg jo ikke arbejdet. Og jeg vil også gerne arbejde” (Int.1). 

”Jeg bliver ved med at arbejde, hvis jeg er ved at sætte mig ind i noget nyt. (…) Så kører jeg bare på. 

Hvis jeg får lov til at fordybe mig i det, ikke” (Int.3).  

Opgaver, som ikke kræver faglig viden, og som fjerner fokus fra børnene, f.eks. administrative op-

gaver, kan virke demotiverende for medarbejderne, og det kan virke demotiverende at opleve, at 

tiden ikke bruges godt nok set i forhold til effekten, f.eks. ved mødevirksomhed, der ikke giver me-

ning for den enkelte mødedeltager. Det kan også virke demotiverende, at samarbejdet i en sag 

ikke fungerer. Dårligt samarbejde kan føre til selvbebrejdelse og utilstrækkelighedsfølelse. Medar-

bejderne har mange fortællinger om, hvordan arbejdspres, krydspres og manglende anerkendelse 

af faglig kompetence kan ødelægge deres motivation. Der gives eksempler på, at oplevet topsty-

ring uden respekt for faglighed, kan medføre crowding-out af medarbejdernes motivation.  

”Det er jo dels, når der kommer nogle kommandoer oppe fra om, at nu skal I gøre sådan eller sådan, 

eller nu må I ikke, og nu skal det være anderledes. Hvor det måske ikke altid er nogen beslutninger, 

der er taget med den helt store indsigt. (…) Man kan jo godt blive noget udtrættet med de der æn-

dringer, som man ikke har indflydelse på. (…) Jeg kan jo ikke som enkeltperson have 100 sager på min 

liste og så i øvrigt uddanne samtlige personaler alle de der steder, jeg skal færdes. Det er jo utopi! Så-

dan noget, det er demotiverende. At det er så urealistisk. (…) Det er jo simpelthen manglende indsigt 

i, hvad min kerneydelse er, hvad mit fag er, og hvor kæmpe en opgave det er” (Int.6).   

I denne fortælling får man indtryk af, at medarbejder og ledelse måske ikke har samme forståelse 

af, hvad kerneydelsen er, og man får det indtryk, at medarbejderen opfatter det som sin kompeten-

                                                           
13

 Feedback Informed Treatment udviklet af Scott D. Miller. 
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ce at definere kerneydelsen. Fortællingen illustrerer, hvordan styring sammen med bl.a. forståelse 

af kerneydelse og motivation sætter rammen for medarbejderens arbejde og danner udgangspunkt 

for selvledelse.  

De fleste af medarbejderne har antagelser om, at mange af de demotiverende faktorer ikke fylder 

nær så meget i privat praksis som i en kommune. Flere medarbejdere fortæller, at hvis de var pri-

vatpraktiserende og i højere grad kunne bestemme selv, ville de vælge at specialisere sig mere.  

Sammenfattende ser det ud til, at medarbejderne har en høj grad af indre motivation i forhold til 

kerneopgaven. Medarbejderne føler et stort ansvar for de børn og unge, som de kommer i kontakt 

med, og stiller store krav til sig selv. Der er tegn på, at motivation og arbejdsglæde kan styrkes 

yderligere ved at fokusere på at nedbringe de demotiverende faktorer. Bl.a. er der tegn på, at ar-

bejdsmængde og krydspres kan vanskeliggøre selvledelse og give anledning til stress.  

Spørgsmålet om, hvad der skal prioriteres frem for noget andet, er i allerhøjeste grad et strategisk 

spørgsmål og vil være et oplagt tema at arbejde videre med. Det vil også være oplagt at sætte 

fokus på det indirekte arbejde i PPR og undersøge, hvordan arbejdets effekt for barnet eller den 

unge kan blive tydeligere for medarbejderne. Endelig bør vi undersøge, om medarbejdernes ønske 

om øget specialisering i højere grad kan tilgodeses i en afvejning af forskellige hensyn og målsæt-

ninger.  

Som nævnt er innovation et højt prioriteret strategisk område i Frederiksberg Kommune. Hvis mu-

lighederne for innovation skal styrkes, er det værd at satse på medarbejdernes ekspertise, kreative 

færdigheder og indre motivation (Amabile 1998). Indre motivationsformer kan dokumenteres at 

fremme kreativitet, hvorimod ydre motivationsformer ikke er fremmende, men faktisk kan virke 

hæmmende. Klare mål, som er kendt af medarbejderne og nogenlunde stabile, virker ofte stimule-

rende for kreativitet, så længe medarbejderne har indflydelse på proces, midler og metoder.  

 

5.3 Fællesskab og social kapital 

Det kollegiale fællesskab har særdeles stor betydning for alle medarbejderne i Fællesrådgivningen 

og omtales mange gange i interviewene. Fællesskabet nævnes som den vigtigste motiverende 

faktor i forhold til at vælge at arbejde i en kommune fremfor i privat praksis. Det er medarbejdernes 

oplevelse, at samarbejde og videndeling øger kvaliteten og effekten af arbejdet og gør, at man selv 

hele tiden er i udvikling. Samtidig har fællesskabet en støttefunktion, både generelt i forhold til at 

føle større faglig sikkerhed, og når opgaverne er særligt følelsesmæssigt krævende. 
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”Det er lidt ligesom børn, ikke. Hvis man er isoleret der, så er ens muligheder for præstation ikke sær-

lig god. Så vil man jo ende med at sidde og synes, at det ikke er sjovt, og så vil man få en dårlig karak-

ter i klassen. Og det kommer tifoldigt igen. Jeg har ikke oplevet andet, end hvis jeg sætter noget tid 

og noget energi af til mit nærmeste arbejdsmiljø, så kommer det rigtig godt igen i form af min præ-

station og i form af min arbejdsglæde og trivsel. Det er meget stort for mig” (Int.2).   

”Jeg ville ikke kunne leve med at arbejde alene. (…) Jeg ville blive meget mere usikker. Og jeg tror, jeg 

bruger de andre meget. Bare det man hører om, at der også er nogle ting, som de andre bakser med 

engang imellem, åh, det er befriende at høre. Så er det ikke kun mig!” (Int.5). 

På nuværende tidspunkt profiterer medarbejderne først og fremmest af samhørigheden med kolle-

gerne i egen enhed. Fra begge enheder udtrykkes der dog forhåbninger om, at en styrket sam-

menhængskraft på tværs af FUR og PPR vil forbedre mulighederne for den enkelte medarbejder 

og i sidste ende for borgerne. Spørgsmålet er, om gevinsterne ved et udvidet fællesskabet er lige 

store for alle, og hvad der skal til, for at synliggøre det nye potentiale.   

”Der er et eller anden som siger mig, at det ikke er nær så tydeligt for FUR som for os, hvad vi skal 

med sammenlægningen. (…) Jeg tænker, at de har da også meget at hente hos os. Det tror jeg helt 

ærligt på. Men de skal kunne se det for sig. Det vil også være den proces, der er vigtig, tror jeg” 

(Int.4).   

Sammenfattende er det tydeligt, at alle medarbejdere føler sig styrket gennem samhørigheden til 

fællesskabet i deres enhed, hvilket karakteriserer en stærk social kapital. Den sociale kapital ser 

ud til at have afgørende betydning for både arbejdets kvalitet og for medarbejdertrivslen. Det er 

ikke på baggrund af min undersøgelse muligt at sige noget om, hvorvidt det tidsforbrug, som er 

forbundet med samarbejde og kollegialt samvær, står mål med en øget kvalitet og effekt, men det 

ser helt sikkert ud til, at social kapital har betydning for rekruttering og fastholdelse af gode medar-

bejdere. En af direktionens ambitioner med sammenlægningen af PPR og FUR er at skabe øget 

synergieffekt. Der er grund til at tro, at en styrkelse af den sociale kapital i samarbejdet på tværs af 

enhederne vil være en vigtig forudsætning for dette. Udfordringen kan være, at alle ikke står til at 

profitere lige meget af det nye fællesskab.  

Det er værd at overveje, på hvilken måde fællesskabets centrale betydning for medarbejderne kan 

afspejle sig i lederens rolle og opgaver. Goffee og Jones bemærker (2007), at højtspecialiserede 

medarbejdere ofte har lige så meget brug for organisationen som omvendt. De har brug for at spej-

le sig i ligesindede, og de har brug for de rammer og ressourcer, som organisationen stiller til rå-

dighed, for at kunne forløse eget potentiale. Ifølge Bendixen (2015) kan ”frihed under ansvar” for 
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den selvledende medarbejder let blive ”frihed til at sejle i sin egen sø”. Medarbejderen kan få an-

svar for ting, som vedkommende ikke har tilstrækkelig indflydelse på. For at lette medarbejderens 

muligheder for at løse sine opgaver skal lederen være servicerende og undersøge, hvad medar-

bejderen har brug for. Medarbejderne bliver godt forbundne, hvis de føler sig ”teknologisk service-

ret og organisatorisk repræsenteret” (ibid.: 63).  

Hvis lederen skal kunne servicere og repræsentere medarbejderne på den mest hensigtsmæssige 

måde, må lederen have en vis faglig indsigt i medarbejdernes opgaver og et vist kendskab til de 

lokale kontekster, som praksis udspiller sig i. Herudover ser det ud til at være centralt, at lederen 

kan sætte rammer for udviklingen af social kapital.   

 

5.4 Styring og frihed 

Fællesskab og styring ser ud til at hænge sammen for nogle af medarbejderne. For at fællesskabet 

reelt skal kunne fungere som fællesskab, oplever flere medarbejdere, at der er brug for en form for 

styring og for noget at være fælles om. Det er dejligt, når frihed giver mulighed for selv at bestem-

me, men frihed kan også opleves som marginalisering og kan på denne måde virke begrænsende 

for den enkeltes handlemuligheder. Centrale beslutninger kan have en funktion i forhold til at legi-

timere den enkeltes arbejde overfor omverdenen. 

”Der hvor jeg var ansat, før jeg kom hertil, der var vi sgu næsten privatpraktiserende. På den måde at 

vi gjorde lige, hvad der passede os hver især og faktisk ikke havde så meget indblik i, hvad hinanden 

gjorde. (…) Det kan jo faktisk være svært også at have så meget frihed. Fordi man kommer til at stå så 

meget alene.(…) Den her styring, eller de her ideer eller visioner sætter mig som medarbejder fri til at 

kunne gøre flere af de ting, jeg gerne vil, egentlig. (…) Det virker jo sådan lidt paradoksalt. Men den 

her følelse af at være på vej et sted hen sammen, det gør, at jeg er sat fri til at udvikle nogle af de 

ting, jeg er i gang med. Og turde også lidt at insistere på den udvikling” (Int.4).   

Arbejdet finder sted i bestemte kontekster og er ofte meget afhængigt af de relationer, som medar-

bejderne er i stand til at opbygge. Dominerende krav eller diskurser kan blive det reelt styrende, 

hvis der ikke er så meget formel styring.  

”Når der ikke er nogen styring på, så kan man jo gå i 100.000 retninger (…)Og så tror jeg, at man tid-

ligere når til det der punkt, hvor man skælver eller bliver sådan i tvivl hele tiden, egentlig.(…) [Man er 

styret af noget andet så?] Ja, nogle andre krav, nogle andres behov. (…) Det kan være ekskluderende 

processer, eller nogen der ønsker en eksklusion eller… Det kan være ønsket om psykiatrisk udredning, 
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altså de der meget dominerende krav, hvor der er rigtig meget power i. (…) Så er det så svært at stå i 

det, uden at have nogen retning at læne sig op af” (Int.4).          

Medarbejdernes store respekt for brugernes perspektiv, det store fokus på proces og ønsket om at 

hjælpe og gøre en forskel kan vanskeliggøre afgrænsning og prioritering af arbejdsopgaverne. Sat 

sammen med oplevelsen af krydspres er medarbejderne løbende i risiko for at opleve problemer 

med det psykiske arbejdsmiljø. God styring opleves af de fleste medarbejdere som et bolværk, der 

skærmer den enkelte i forhold til arbejdspres, krydspres, dårlig samvittighed, klager og indbyrdes 

uenighed og konflikt. F.eks. har FUR opstillet en vejledende norm for, hvor mange undersøgelses-

sager man kan arbejde med på en gang. En medarbejder taler varmt for, at afgrænsende normer 

og retningslinjer, som er kendt og respekteret af samarbejdspartnerne, kan have en beskyttende 

effekt.  

”Jeg ved ligesom, hvad der kræves af mig. Og det, der kræves af mig, er sådan nogenlunde i overens-

stemmelse med det, jeg har mulighed for at leve op til. Mine samarbejdspartnere ved nogenlunde, 

hvad de kan forvente, og hvad de ikke kan forvente. Og der er overensstemmelse mellem den tid jeg 

har, og det der så bliver leveret, ikke, og de forventninger, der er. Hvis ikke den kontekst er der, så har 

man opskriften på et eller andet som bliver rigtigt utilfredsstillende, både for den enkelte medarbej-

der, for den borger, der skal serviceres og for de samarbejdspartnere” (Int.7). 

Medarbejderne oplever, at det er en forudsætning for god styring, at lederen forstår og anerkender 

deres fag og arbejde, og at lederen er lyttende og tager medarbejderne med på råd, inden der 

træffes beslutninger. Medarbejderne oplever, at de på denne måde kan være med til at kvalificere 

styringen. Styringen skal ikke være detailstyring, da medarbejderne føler, de bedst selv kender 

deres sager. Styringen skal heller ikke krænke central faglig viden eller stå i modsætning til med-

arbejdernes etik. Medarbejderne er parate til at yde modstand, hvis de ikke oplever sig tilstrække-

ligt inddraget eller forstår baggrunden for det iværksatte.  

En medarbejder ser styring som en måde at sikre, at ressourcerne bruges rigtigt helt overordnet, 

og at der tages højde for løbende ændringer i rammebetingelser som lovgivning og organisations-

former. Det kan være svært for den enkelte medarbejder at overskue det samlede arbejdsområde, 

for afdelingen og for tilgrænsende områder. Generelt er medarbejderne opmærksomme på betyd-

ningen af at kunne ”sælge sig selv” for at overleve som moderne offentlig virksomhed og ser sty-

ring have en funktion i denne sammenhæng. 
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En medarbejder fortæller, at styring udefra eller oppefra ikke er nødvendig for at opnå samling og 

retning. Medarbejderen oplever, at FUR har været og fortsat er relativt selvstyrende, måske mulig-

gjort af gruppens begrænsede størrelse og gode kendskab til hinanden.  

”Der er en meget demokratisk styringsform nede hos os. (…) Det er jo ikke bare fordi, vi løber sådan 

rundt hver især og laver hver vores, der er jo netop stadigvæk samling på tropperne. Det er jo det, der 

er så godt. (…) Jeg tror, det er fordi, vi er så få. Og vi er så fast en medarbejderstab, at det ligesom 

ligger, jamen det er sådan, vi gør. Der er meget sådan en korpsånd” (Int.5).  

Sammenfattende opleves styring ikke som noget, der står i en generel modsætning til frihed, men 

nærmere som noget, der kan sikre frihed gennem styrkelse af fællesskabet og den enkeltes ad-

gang til fællesskabets ressourcer og gennem skærmning mod udsathed og sårbarhed. Styring kan 

have en funktion i forhold til organisationens samspil med sin omverden og den overordnede priori-

tering af ressourcer, som den enkelte medarbejder oplever ikke at have overblik over. Den enkelte 

oplever sig først og fremmest styrket gennem en styrkelse af fællesskabet, selv om styring i nogle 

situationer også kan virke begrænsende for den enkelte.  

Styring er mange ting, og i min undersøgelse har jeg ikke defineret styring for medarbejderne. Sty-

ring kan være konkret og entydig i form af retningslinjer, regler og detaljerede planer, men kan og-

så være mere overordnet i form af f.eks. visioner og strategiske pejlemærker, som i højere grad 

giver plads til en løbende fortolkning. Det er mit indtryk, at medarbejderne ser fordele ved begge 

former for styring.  Alle medarbejderne stiller krav til styringens kvalitet, og de vil meget gerne del-

tage aktivt i forhold til at kvalificere beslutninger af styringsmæssig karakter. Medarbejderne ønsker 

ikke detailstyring og oplever selv at vide bedst i egne sager.   

Maravelias skriver om, hvordan frihedens strukturelle betingelser er ændret i det postmoderne 

samfund og i den postbureaukratiske organisation (2007). Strukturer og institutioner er ikke så fast 

etablerede som tidligere, og forholdet mellem individ og omgivelser er mere flydende. På arbejds-

pladser, hvor medarbejderne er højtspecialiserede, og hvor organiseringen er netværksbaseret, 

flyder identitet i og udenfor arbejdet sammen. De højtspecialiserede medarbejdere er ofte karakte-

riseret ved et højt engagement og en høj grad af identifikation med arbejdet, og rollerne på ar-

bejdspladsen er ikke i samme grad som tidligere faste og funktionsopdelte. Medarbejderne skaber 

til en vis grad selv deres funktion som del af et større netværk, og den enkeltes kompetencer i for-

hold til at tilpasse sig og udvikle sig er lige så vigtige arbejdsmæssigt som tekniske og faglige 

kompetencer. 
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Ud fra en bureaukratisk forståelse handler frihed om uafhængighed og autonomi og defineres ne-

gativt som fravær af magt og dominans.  Ud fra en postbureaukratisk forståelse derimod kommer 

frihed til at handle om adgang til ressourcer og muligheder. Magt står ikke i modsætning til frihed, 

men bliver en forudsætning for, at friheden kan gribes. Magten er decentraliseret og i en vis for-

stand selvforstærkende, idet ressourcestærke medarbejdere har de bedste muligheder for at udvi-

de deres frihed, hvilket gør dem endnu mere ressourcestærke. Den postbureaukratiske medarbej-

der forstås som en proaktiv ”opportunist”, der har øje for at gribe muligheden, når den byder sig. 

Friheden er ikke på samme måde som tidligere rettighedsbestemt, og der er ingen garanti for be-

skyttelse. Realiseringen af frihed afhænger af den enkeltes potentiale i forhold til at bruge de mu-

ligheder, som løbende dukker op, og fortsat udvikling er et krav og en forudsætning (ibid.).  

Fællesrådgivningen er på samme tid en bureaukratisk og en postbureaukratisk arbejdsplads. Det 

er mit indtryk, at medarbejderne i undersøgelsen placerer sig lidt forskelligt i forhold til deres fri-

hedsforståelse. Generelt ser jeg en tendens til, at de yngre medarbejdere er mere optaget af frihed 

som potentiale og adgang til muligheder, mens de lidt ældre medarbejdere i højere grad forstår 

frihed som frihed fra kontrol og overmagt. Sondringen er væsentlig og kan forklare, hvorfor vi nogle 

gange taler forbi hinanden, når vi taler om frihed og frisættelse. Sondringen tydeliggør også, at 

forskellige former for styring kan understøtte de to frihedsformer forskelligt.  

Styring i en bureaukratisk forstand, f.eks. fastsættelsen af centrale retningslinjer, kan fritage med-

arbejderne for et personligt ansvar, som måske udgør en belastning, men samtidig reduceres fri-

hed som autonomi. Fælles retningslinjer kan dog også bidrage til at øge sammenhængskraften i 

organisationen og kan på denne måde styrke frihed som potentiale. Styring i en mere postbureau-

kratisk forstand kan f.eks. omhandle mere overordnet retningsgivning, som forbinder medarbejder-

ne i et fælles projekt, og som giver mulighed for genfortolkning og justering undervejs, i takt med at 

omstændighederne skifter, og tingene udvikler sig. En sådan styring giver gode muligheder for 

frihed som potentiale.    

 

5.5 Strategi 

Medarbejderne har lidt forskellig forståelse af strategibegrebet og hæfter sig ved lidt forskellige 

aspekter. Udgangspunktet for de fleste er dog, at strategi drejer sig om bevidste handlinger i for-

hold til opnåelse af mere eller mindre langsigtede mål. Medarbejderne oplever, at de arbejder stra-

tegisk, når de handler med bestemte langsigtede mål for øje. Sådanne mål kan være helt lokale og 

individuelle og ikke afstemt med den øvrige organisation. 
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”Jeg har en strategi på skolen om, at jeg rigtig gerne vil arbejde tæt sammen med AKT og inklusions-

personalet, fordi jeg tror på, at der er noget helt afgørende der. Så min strategi er, at hvis jeg kommer 

rigtig tæt på dem, så kan vi løse flere sager” (Int.4). 

En medarbejder oplever, at strategi kan være en meddelelsesform i forhold til beslutninger taget i 

toppen af organisationen, som ikke er til debat, og som ikke umiddelbart er gunstige for medarbej-

derne. En anden medarbejder mener, at strategier må tage højde for, hvordan det formelle og det 

uformelle i organisationen spiller sammen, hvis de skal kunne efterleves i praksis.  

”Hvis ikke dem, som strategien indbefatter, er lidt taget i ed omkring nogle af tingene i hvert fald, el-

ler er blevet oplyst om, hvorfor strategien er sådan, og de ligesom accepterer den på et eller andet 

plan. Så kommer den ikke til at virke, strategien, for så modarbejder man den bare” (Int.1).  

Strategier, som udstikker en retning, ses som en mulighed for at legitimere afdelingen udadtil. 

”Altså generelt for PPR er det godt at have en tydelig profil. (…) Det giver os jo helt basalt berettigelse 

til at være her. At de kan se, at vi kan bruges til noget. Vi kan måske få lov at udvikle noget, fordi de 

kan se, at vi gør noget, der gavner” (Int.3).  

Medarbejderne har forskellige erfaringer med formaliserede strategier, og hvordan de fungerer i 

praksis. Strategi kan opleves som en hjælp i forhold til at være orienteret om og kunne arbejde 

loyalt i forhold til organisationens overordnede mål og retning. Det gælder f.eks. kommunens inklu-

sionsstrategi. Strategi kan sætte fælles mål i en gruppe, hvor man får mulighed for at supplere hin-

anden. Men strategi kan også opleves som noget fjernt og uvedkommende.  

”Den strategi, der ligger rigtig langt fra mig, og som er lavet af nogen, jeg ikke ved, hvem er, på et el-

ler andet niveau jeg ikke forstår… Jeg kunne se den udspille sig omkring mig, men jeg bidrog jo heller 

ikke til den. (...)  Den var ikke aktuel for mig ud over, at jeg kunne se noget ske”(Int.2).  

Medarbejderne kan godt opleve en strategi som formaliseret, selv om den ikke er nedskrevet og 

offentliggjort som plan. Det afgørende ser ud til at være, at strategien er formuleret og afstemt in-

ternt og lever blandt ledere og medarbejderne som et fælles projekt. Strategi kan understøtte en 

bestemt kultur, f.eks. gennem organisering og struktur. Medarbejderne fra FUR fortæller, at de har 

arbejdet strategisk med at udvikle en høj faglighed, f.eks. ved at opbygge et kartotek med materia-

ler om forskellige faglige emner, som medarbejderne over tid samlet har bidraget til. De har brugt 

GRUS samtaler som en ramme for at planlægge den fælles udvikling for afdelingen. FURs strategi 

udtrykker bevidste intentioner, men lyder også til at have taget form som et mønster, der vedlige-

holder sig selv gennem et særligt perspektiv.      
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Medarbejderne giver eksempler på ledelsesbeslutninger og iværksatte tiltag, som de har oplevet 

have et strategisk formål, men som ikke er blevet tilstrækkeligt formaliseret og ikke er blevet for-

midlet klart i organisationen. Den manglende formalisering og formidling opleves at have begræn-

set effekten af tiltagene og har skabt forvirring blandt medarbejderne om, hvad der var gældende.  

Sammenfattende tegner der sig et broget billede af, hvad strategi betyder og har betydet for med-

arbejderne og deres praksis. Der er gode erfaringer med, at strategi kan flytte praksis på måder, 

som opleves at styrke organisationen og understøtte arbejdet. Det ser i den forbindelse ikke ud til 

at være afgørende, om strategien er fælles, eller om den nedskrives og offentliggøres. For at med-

arbejderne skal kunne engagere sig i en formaliseret strategi, må de forstå hensigten med strate-

gien, og lederen må tage højde for uformelle forhold i organisationen og være opmærksom på 

samspillet mellem det formelle og det uformelle. Nogle medarbejdere har først og fremmest ople-

vet strategi som noget, de selv har ansvar for i forhold til egen praksis. Nogle medarbejdere har 

dårlige erfaringer med strategi og opfatter strategi som noget topstyret, de ikke har indflydelse på, 

og som noget, der ikke gavner den enkelte afdeling i den store organisation. Der er også erfaringer 

med strategier, som ikke følges op, så potentialet for forandring ikke udnyttes, og medarbejderne 

bliver forvirrede.   

I en politisk ledet organisation sættes den øverste retning af politikerne. Der findes strategi blandt 

medarbejdere, som udspringer af faglighed og ekspertise, men som ikke umiddelbart understøtter 

de overordnede, politisk vedtagne strategier. Det har jeg f.eks. oplevet på inklusionsområdet. 

Uoverensstemmelser imellem organisationens lag og uforenelige perspektiver kan vanskeliggøre 

mødet mellem ledere og medarbejdere omkring en baglæns strategi.  

Som mellemleder har man en særlig adgang til visse centrale interessenter og dermed et særligt 

perspektiv på omverdenen og forretningen, samtidig med at man er tæt på medarbejderne. Det 

giver mellemlederen en særlig position som oversætter med særlige muligheder for at ”mægle” 

mellem flere strategiske perspektiver. Ifølge Bungay (2011) spiller den øverste mellemledelse den 

mest centrale rolle i organisationen i forhold til at kunne ”indpode strategisk selvledelse”, idet de på 

den ene side er højtstående nok til at skulle træffe strategiske beslutninger (i formaliseret forstand) 

og samtidig har operationelle roller i dagligdagen og stor direkte indflydelse på kulturen og adfær-

den.   

 

5.6 Selvledelse 

Medarbejderne fremhæver alle, at de arbejder situationsbestemt og procesorienteret med henblik 

på løbende at kunne vurdere, hvad der er muligt og godt i en sag. De værdsætter i høj grad frihe-
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den til at træffe selvstændige beslutninger og ser frihed i sagsarbejdet som en forudsætning for at 

kunne løse opgaverne så godt som muligt. Den meget differentierede tilgang betyder, at noget af 

arbejdet er usynligt for lederen.  

”Med mindre man er i en fuldstændig topstyret organisation, så er det tilladt at tænke selv. Og når 

det er det, så får man da også nogle ideer, og man handler, fordi det er der rum og plads til.(…) Det er 

noget med timing og noget med, at man nogle gange bruger sin sunde fornuft, selv om alt i regler si-

ger, at man skulle gøre noget andet, så en gang imellem, så gør jeg det alligevel. Fordi en familie må-

ske sådan set er meget i krise eller… Man gør nogle ting, som egentlig ikke er synligt for ledelsen. 

Men ikke fordi det er imod ledelsen. Og heller ikke fordi, at det er imod målet” (Int.1).  

Medarbejderne oplever, at de i høj grad læner sig op af uddannelse og arbejdsmæssig erfaring, 

når de træffer beslutninger i hverdagen. Opgaverne i Fællerådgivningen kan ikke standardiseres 

og har en karakter, som nødvendiggør, at medarbejderne er højtspecialiserede fagprofessionelle. 

Medarbejderne skal på et kvalificeret grundlag kunne træffe hurtige og selvstændige beslutninger 

om, hvordan arbejdet bedst kan udføres. Graden af professionalisme afspejler en faggruppes spe-

cialiserede teoretiske viden samt styrken og fastheden af dens professionelle normer (Andersen et 

al. 2014).  

Ifølge Mintzberg (1983) fungerer uddannelse indirekte som en kontrollerende og koordinerende 

mekanisme, når det ikke er muligt at standardisere en arbejdsproces eller et bestemt output direk-

te. Medarbejderens autonomi i arbejdet bygger på en indre koordinering og kontrol, som deres 

uddannelse danner grundlag for, og som spiller en afgørende rolle for deres måde at forvalte selv-

ledelse. Derfor må uddannelse og faglighed nødvendigvis spille en fremtrædende rolle for medar-

bejdernes selvledelse. Men som nævnt i teoriafsnittet skal forretningen være den øverste kontekst, 

for at selvledelse kan betegnes som strategisk (Kristensen et al. 2013).  

Hvis faglighed fungerer som øverste kontekst, er der risiko for, at uddannelse og faglig fordybelse 

bliver et mål i sig selv. At risikoen foreligger underbygges i min undersøgelse af det forhold, at til-

egnelse af ny viden i sig selv ser ud til at spille en fremtrædende rolle for medarbejdernes motivati-

on. Som beskrevet i afsnittet om kerneydelse, er der også tegn på, at faglighed alene kan komme 

til at definere kerneydelsen. Set fra et interessent perspektiv er faglighed i sig selv dog uinteres-

sant. For mig er dette en væsentlig pointe, som på ingen måde står i modsætning til faglighedens 

nødvendighed. Organisationen skaber kun værdi, når ressourcerne, herunder faglighed, sættes i 

spil i forhold til konkrete muligheder og udfordringer i omverdenen, som har betydning for organisa-

tionens interessenter, og kompetenceudvikling kan derfor med fordel planlægges på baggrund af 

en forståelse af forretningen som strategisk kontekst.  
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Flere medarbejdere nævner, at de ofte inddrager kolleger som en ressource i forhold til selvledel-

se, og social kapital ser på denne måde ud til at understøtte selvledelse. Herudover nævnes etik 

og moral, værdier, personlighed og egen historie som forhold, der har betydning for, hvordan med-

arbejderne leder sig selv. En medarbejder fortæller, at frygten for klager og efterfølgende repressa-

lier nogle gange får betydning for, hvordan arbejdet gribes an. Problematikken er kendt fra sund-

hedssektoren, hvor begrebet ”defensiv medicin” refererer til en praksis, hvor læger iværksætter 

unødvendige og i værste fald potentielt skadelige undersøgelser eller behandlinger med henblik på 

at have ryggen fri, såfremt der kommer sagsanlæg (Chen 2007). Defensiv praksis udgør et alvor-

ligt problem, både etisk og i forhold til en organisations værdiskabelse, der så vidt muligt må tages 

højde for styringsmæssigt.     

Opmærksomheden på, at opgaverne indgår i en større sammenhæng, som faglig ekspertise ikke 

alene kan redegøre for, og som har betydning for, hvordan opgaven bedst kan løses, er helt afgø-

rende for at kunne skabe sammenhæng mellem den enkeltes selvledelse og mere overordnet stra-

tegi. Faglighed og konkrete udfordringer skal sættes ind i en bredere kontekstforståelse. En med-

arbejder fremhæver, at sammenhængen omkring en opgave kan have betydning for, hvordan op-

gaven skal gribes an, og at lederen kan have en funktion i den forbindelse.  

”Komplicerede sager og beslutninger og vurderinger vil jeg gerne vende med min leder. (…) I forhold 

til hvad jeg godt kunne gøre her, så kunne der være en erfaren fagfælle, der kunne være ligeså god. 

Men det er fordi jeg regner med, at min leder har et andet perspektiv. (…) Det er sammenhængen, 

som mit arbejde indgår i. Det regner jeg med, at det får jeg med, når jeg spørger min leder” (Int.2). 

Samme medarbejder ser Fællesrådgivningens vision som en form for central retningslinje, der med 

fordel kan anvendes i forhold til tilrettelæggelsen af det konkrete arbejde. 

”F.eks. vi har haft det her visionspapir meget kort tid, men (…) i de udtalelser jeg har skrevet i denne 

her uge, (…)så har jeg brugt det også.(…) At få et barn til mere deltagelse i fællesskaber, det er kom-

met meget mere ind i mine vurderinger i denne her uge. Og det er det måske bl.a. fordi, at det netop 

spiller sammen med, at det har virket før, og at min faglighed siger mig også, at det giver mening. (…) 

Og det der med fællesskab, ikke. Jeg kan jo se, at der er noget meget personligt for mig i det, fordi 

den har jeg hevet mere ind end noget af det andet, så der er en vægtning i det. Der er et eller andet, 

der bare tænder mig helt vildt ved den her” (Int.2). 

Som tidligere nævnt refererer flere medarbejdere til visionen som retningssættende og som udtryk 

for kerneopgaven. Det er en interessant pointe, at tilegnelsen af f.eks. en vision foregår som en 

aktiv, bearbejdende proces og ikke blot som en målrationel 1:1 overførsel, som lederen i sin egen-
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skab af afsender har fuld kontrol over. Det er ikke alt, som giver lige meget mening for alle. Citatet 

illustrerer, at visionen lettest accepteres, i det omfang den er i overensstemmelse med det strate-

giske perspektiv, som organisationen og det enkelte medlem allerede har på sin omverden.   

For at visionen skal kunne sætte en fælles retning forstået som et fælles strategisk perspektiv, er 

det afgørende, at forståelsen af visionens betydning også er fælles og ikke står i modsætning til 

organisationens selvforståelse eller omverdensforståelse. Kommunikation kan i den forbindelse 

med fordel foregå i dialogform, således at gensidig feedback og afstemning omkring de menings-

bærende elementer bliver mulig. Samtidig kan lederen kan have fokus på at understøtte udviklin-

gen af organisationskulturen i en bredere forstand, så den så vidt muligt afspejler visionen, f.eks. 

gennem anskaffelse og brug af relevant teknologi.  

Hvis central styring udmøntes meget konkret som handleanvisninger, er der en risiko for, at med-

arbejdernes råderum begrænses i forhold til at kunne gøre det, som skal til i den enkelte sag. Det 

kan betyde dårligere sagsbehandling og faldende motivation. Medarbejderne efterspørger som 

nævnt styring, men ikke detailstyring. Ifølge Bungay (2011) kan der skabes alignment imellem or-

ganisationens niveauer gennem en hensigtserklæring, som udkrystalliserer strategien for alle, og 

som kan anvendes som beslutningsgrundlag for selvledelse. Med den rette opfølgning vil Fælles-

rådgivningens vision måske kunne anvendes på denne måde.    

Sammenfattende kan medarbejderne i høj grad karakteriseres som selvledende, men selvledelsen 

er kun i mindre grad forbundet med formaliseret strategi. Ikke overraskende ser faglighed og erfa-

ring ud til at være mest afgørende, når medarbejderne skal lede sig selv i det daglige arbejde. Fag-

lighed er nødvendig, men kan udgøre en styringsmæssig udfordring, hvis den bliver højeste kon-

tekst for arbejdet. Kollegial sparring ser ud til at have stor betydning for selvledelse, mens centralt 

fastsatte retningslinjer kun i mindre grad ser ud til at have betydning. Kollegial sparring forbinder 

medarbejderne med hinanden og er med til at forankre den enkeltes selvledelse i et fællesskab og 

i en kultur.  

Der er givetvis mange flere forhold, end dem som er nævnt i undersøgelsen, som har betydning 

for, hvordan medarbejderne leder sig selv i hverdagen. Disse mange forhold er vigtige at synliggø-

re i en kollektiv proces, da de opleves individuelt, men sandsynligvis er fælles for mange og i større 

eller mindre grad må antages at fremme eller hæmme organisationens værdiskabelse.  

Generelt fremstår medarbejderne meget udviklingsorienterede, om end flere giver udtryk for, at de 

oplever et pres i forhold til udvikling, som ikke hænger sammen med ressourcer og arbejdsmæng-

de i hverdagen. Medarbejderne er primært optaget af at udvikle sig fagligt, så de kan blive endnu 

dygtigere specialister, og ønsket om at hjælpe borgerne endnu bedre er gennemgående. Medar-
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bejderne er i mindre grad optaget af at udvikle organisationen, og ønskerne i forhold til udvikling 

tager kun i meget begrænset omfang udgangspunkt i eller højde for organisationens rammebetin-

gelser. Medarbejdernes blik for udviklingspotentialer udgør dog utvivlsomt en ressource i forhold til 

fremtidig strategiudvikling.  

 

5.7 Tillid 

Medarbejderne arbejder selv målrettet med at skabe tillid i deres samarbejde med borgere og kol-

leger, og de anser tillid for at have afgørende betydning for et godt samarbejde. Medarbejderne 

opfatter det som en anerkendelse af deres kompetencer, når en leder viser tillid, hvilket forstærker 

deres motivation for det videre arbejde. Flere medarbejdere nævner, at tillid er relationel og kun 

opleves værdifuld, når den bygger på reelt kendskab og indsigt fra lederens side.  

”Den der tillid, den føles så rar, når den er knyttet til en anerkendelse. (…) Altså, når den ligesom viser 

tilbage på mig, men det ikke er sådan et eller andet med sådan en leder. At det gode ved tilliden er, at 

det er lederen, der udviser tillid. Nå, men det er da fint! Og så siger det en masse om lederen, ikke. 

Men hvis jeg kan se, at tilliden til mig siger noget om mig, så føles det rigtig rart. At det ikke er fordi, 

det er en eller anden leder, som er rigtig god til tillid…” (Int.2). 

”Og sådan en lidt blind tillid fra ledelsen. En manglende viden om, hvad vi egentlig gik og lavede. Og 

så kan det jo være svært at tro på, at det man gør, er godt nok, selv om man får det at vide hele ti-

den. Så kan det lyde som tom snak på en måde, hvis man egentlig har en fornemmelse af, at ens le-

delse slet ikke aner, hvad man står for” (Int.4).   

Tillidsreformen i Frederiksberg Kommune fokuserer mest på institutionaliseret tillid, mens medar-

bejderne er mere optaget af tillid som et personligt, relationelt forhold. At tillid er relationel betyder, 

at den går begge veje. Set fra medarbejderperspektivet ser det ud til, at ledere opbygger tillid i det 

nære samarbejde. Medarbejderne giver eksempler på, at det kan få store konsekvenser for både 

trivsel og performance, hvis man som medarbejder ikke har tillid til sin nærmeste leder.  

Det er den lokale kontekst, som tillidsreformen indgår i, der i høj grad tilfører den mening for den 

enkelte medarbejder. Et centralt element i tillidsreformen er som nævnt øget frisættende ledelse. 

Men medarbejderne i Fællesrådgivningen føler sig allerede i overvejende grad frie.  

”Jeg synes jo sådan set, at jeg arbejder under et frisættende ledelsesregime. Altså, jeg har nogle 

rammer og sådan noget, som ledelsen står inde for. Men altså, hvis jeg har nogle ideer eller hvad ved 

jeg, alt muligt, så er der ikke nogen begrænsninger på den måde, synes jeg, i forhold til en ledelse” 

(Int.7). 
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Da kommunaldirektøren bad alle MED-udvalg om at sætte tillidsreformen på dagsordenen og give 

en skriftlig tilbagemelding på indholdet inden en bestemt deadline, blev det af nogle medlemmer i 

Fællesrådgivningens MED-udvalg opfattet som et tegn på kontrol. I undersøgelsen tillægger med-

arbejderne topledelsen forskellige motiver i forhold til tillidsreformen, og ikke alle oplever tillidsre-

formen som tillidsvækkende.  

”Jeg ville være bange for, at det er sådan en overordnet kommunal strategi, hvor det handler om, at 

frisættende ledelse, det er fordi, vi sparer en masse penge på ledelsesområdet. (…) Jeg vil være bange 

for, at styringen forsvinder, så der ikke er nogen, der har min ryg.(…) Der er sikkert nogen, men det er 

meget få, jeg kender, som ville sige, at de er mere fri til at påvirke deres rammer” (Int.2). 

”Man må lige holde sig for øje, at tillid, det er så blevet, inden for det der management og sådan no-

get, det er blevet det nye sort, ikke. Hvad er så motiverne for at kaste sig over det der? Er det, at du 

som karriereminded djøf’er på et højt niveau tænker, at det må jeg sgu’ nok også hellere kaste mig ud 

i? For nu er det det ligesom det, der er moderne, og det ser godt ud på mit CV” (Int. 7). 

Flere medarbejdere giver dog udtryk for, at de grundlæggende er enige i de værdier, som de for-

binder med en tillidsreform. Når medarbejderne skal pege på områder, hvor de kunne ønske sig 

mere ”frisat”, er det ikke kontrol eller dokumentation, de ønsker sig fri for. Medarbejderne føler sig 

mest begrænset af det pres, som udspringer af forskellige, modsatrettede krav, og af at skulle bre-

de sig over mange opgaver i en generalistfunktion, hvor kompetencerne nogle gange er uklare.  

Sammenfattende ser det ud til, at tillid er meget betydningsfuldt for medarbejderne. Set fra et med-

arbejderperspektiv opfattes tillid først og fremmest som noget, der opbygges i den direkte relation 

på baggrund af et gensidigt kendskab til hinanden. Tillidsreformens målsætning om frisættende 

ledelse ser ud til at adressere et problem i forhold til tjeklister, kontrol og mange regler, som ikke 

findes i Fællesrådgivningen.  

Tillidsreformen er formuleret på et overordnet niveau og kan ikke tage højde for lokale forhold i alle 

kommunens decentrale enheder. Samtidig er den anvisende på et detaljeringsniveau, der ikke 

nødvendigvis giver mening lokalt og i værste fald giver anledning til misforståelse og mistillid. Der 

er tale om en plan (tillidsreformen), som har til hensigt at opnå bestemte mål (innovation, effekt 

m.m.), og som anviser bestemte former for handling (frisættelse), der antages at kunne realisere 

målet. Men den anviste handling bliver temmelig meningsløs at eksekvere i Fællesrådgivningen. 

Når tillidsreformen betyder, at det i højere grad skal være ”overordnet retningsgivning og selve 

arbejdet med at skabe effekt for borgere og virksomheder, og ikke tjeklister, kontrol og mange reg-

ler, der skal styre, hvordan kerneopgaverne skal løses”, vil det i Fællesrådgivningen let kunne op-
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leves som en intensivering af styring frem for af tillid. I forlængelse af afsnittet om styring og frihed 

vil nogle medarbejdere formentlig opleve, at retningsgivende styring har en frisættende effekt. Men 

det er ikke frisættelse fra regler og kontrol, der giver effekten, og tilliden er som sådan ikke øget. 

Og måske kan der findes helt andre tiltag, som bedre understøtter den retningsgivende styring og 

arbejdet med at skabe effekt i Fællesrådgivningen.  

Bestræbelserne på at gøre selvledelse mere strategisk kunne være et godt bud. Faktisk kunne det 

ses som udtryk for øget tillid, i højere grad at invitere medarbejderne med i det strategiske arbejde. 

Tillid til, at medarbejderne er de bedste til at identificere mange af de muligheder og begrænsnin-

ger, som i praksis har betydning for, om formaliseret strategi kommer til at fungere efter hensigten. 

Og tillid til, at medarbejderne allerede arbejder strategisk, og at det kan berige organisationens 

position og udvikling også at arbejde med baglæns strategi og at gribe nogle af de gode ideer og 

projekter, som dukker op ”fra græsrødderne” og gøre dem til fælles eje gennem en højere grad af 

synliggørelse og formalisering.  

 

6 Konklusion og perspektivering 

6.1 Opsamling og diskussion 

På baggrund af min analyse af medarbejdernes fortællinger vil jeg nu vende tilbage til min pro-

blemformulering og forsøge at give et sammenfattende bud på, hvordan selvledelse i praksis og 

formaliseret strategi kan komme til at stå i en gensidigt forpligtende og dynamisk forbindelse i Fæl-

lesrådgivningen. Det er en afgørende konkluderende pointe, at løbende dialog mellem leder og 

medarbejdere giver den bedste forståelse for ”forretningen” forstået som muligheder og begræns-

ninger i organisationens samlede kontekst. Nysgerrighed og et gensidigt ønske om at forstå hinan-

dens perspektiv er en forudsætning for at skabe sammenhæng i hverdagens strategi, der hvor plan 

og praksis mødes.  På denne baggrund er det min opfattelse, at både medarbejdernes og ledernes 

fortællinger rummer et væsentligt potentiale i forhold til brobygning mellem de forskellige strategi-

ske niveauer. 

Som vi har set, kan styring, der ikke giver mening for medarbejderne, virke demotiverende. Hvis 

lederen lykkes med at skabe positiv sammenhæng mellem styring og f.eks. faglighed, kan motiva-

tion derimod understøttes. Det er min påstand, at en sådan sammenhæng ofte vil forudsætte, at 

medarbejderne har en vis grad af indsigt i organisationens rammebetingelser og det ledelsesmæs-

sige perspektiv.  Dette er områder, som fagprofessionelle ofte ikke interesserer sig så meget for, 

og hvor ledere ofte holder kortene tæt til kroppen. Måske fordi transparens og inddragelse kan true 
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lederens magtposition i traditionel forstand eller lederens følelse af kontrol (Boswell et al. 2006), 

men måske også af omsorg for medarbejderne og deres motivation.  

Nogle medarbejdere ønsker sig en afskærmning mod det, som de opfatter som organisatorisk støj. 

De vil gerne have lov til at passe deres arbejde og opfatter alene arbejdet som det faglige arbejde 

med kerneopgaven. Ifølge Helle Hein bør der udøves et såkaldt skærmende lederskab i forhold til 

de medarbejdere, som hun definerer som primadonnaer14. Primadonnaen opfatter nemlig ”økono-

mi og managementsprog” som fremmedgørende og som en direkte trussel mod sit fag og føler det 

som sin pligt at værne om faget. Lederen skal sætte de overordnede rammer, f.eks. gennem et 

budget, men inden for disse rammer mener Hein, at den faglige logik skal være den herskende 

(Hein 2009). Jeg er ikke enig i denne betragtning. Selvfølgelig skal faglighed være en herskende 

logik for fagprofessionelle, men hvis man ønsker at sætte en fælles retning for strategisk selvledel-

se, må der skabes plads til andre parallelle logikker.  

Det fremgår tydelig af min undersøgelse, at høj faglighed er centralt for medarbejdernes selvfor-

ståelse og motivation og er tæt forbundet med følelsen af at slå til og gøre en forskel.  Faglighed 

skaber værdi og skal dyrkes og næres. Men på en arbejdsplads rækker faglighed altid ud over sig 

selv og er forankret i en konkret kontekst, som er langt mere kompleks, end hvad faglighed alene 

kan begribe. Denne kontekst har afgørende betydning for, om fagligheden får mulighed for at ud-

vikle sig og blomstre, eller om fagligheden mister terræn og måske ender med ikke længere at 

være brugbar.  

Det er min opfattelse, at de fleste medarbejdere sagtens kan jonglere med flere logikker på en 

gang og kan rumme det modsætningsforhold, der kan være mellem f.eks. økonomi og faglighed – 

selv om flere penge altid er at foretrække! Hvis økonomi og managementsprog virker fremmedgø-

rende på medarbejderen, kan det være fordi, sproget er et ”fremmedsprog”, som ikke giver me-

ning. For mig at se er det en ledelsesopgave at kommunikere om organisationens muligheder og 

udfordringer i et sprog, som medarbejderne kan relatere sig til og at balancere informationsniveau-

et og deltagelsesniveauet passende. Såfremt der findes en formaliseret strategi, skal medarbej-

derne selvfølgelig kende den.   

For at sikre alignment skal medarbejderne have råderum til at omsætte den formaliserede strategi 

til den kontekst, som udgøres af faglighed i samspil med lokale forhold. Medarbejderne er de bed-

                                                           
14

 Primadonnaen er en af fire arketyper i Helle Heins motivationsmodel og karakteriseres bl.a. ved at være styret af 
stærke værdier og idealer samt af ønsket om at gøre en forskel. Arketypetænkningen er ekstremt individcentreret og 
grundlæggende uforenelig med en systemisk tænkning. Jeg genkender dog mange af primadonnaens træk som almin-
delig adfærd blandt psykologer m.fl.  
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ste til at definere, hvordan hensigten bag strategien realiseres. Hvis dette skal være muligt, kræver 

det, at strategien ikke er for detaljeret, og at hensigten med udfaldet fremgår klart og tydeligt. 

Hvis medarbejderne i Fællesrådgivningen skal kunne arbejde loyalt med f.eks. direktionens over-

ordnede strategiplan, er det en forudsætning, at de kender planen og forstår hensigten med den. 

Hvis planen skal kunne sætte retning for praksis, må den ikke være for detaljeret, da detaljerne 

kan forekomme meningsløse eller direkte uforenelige med faglighed og lokale forhold. Et dårligt 

match mellem plan og kontekst kan have flere uheldige konsekvenser. Medarbejderne kan opleve, 

at planen ikke har noget med dem at gøre og ignorere den. De kan føle, at de ikke bliver set eller 

anerkendt på deres egne betingelser, hvilket kan medføre usikkerhed, afmagt og evt. modstand. 

Det kan også være, at medarbejderne forsøger at finde en mening med planen, som slet ikke er 

der, og kigger efter mulige skjulte dagsordner hos ledelsen, hvilket kan skabe både afstand og 

mistillid. Endeligt kan medarbejderne forsøge at følge planen, selv om de oplever, at tiden kunne 

bruges bedre på noget andet. Et sådant forsøg vil ofte blive halvhjertet og mindsker formentlig bå-

de arbejdsglæde og værdiskabelse. Alle disse reaktionsformer er dokumenteret i min undersøgel-

se.   

Som nævnt er målet med tillidsreformen i Frederiksberg Kommune ikke tillid i sig selv, men der-

imod en understøttelse af kommunens strategiske mål om innovation, effekt og effektivitet samt 

attraktive arbejdspladser, som tillid og råderum forventes at kunne bidrage til. Medarbejderne i 

Fællesrådgivningen kender ikke umiddelbart kommunens strategiske mål eller baggrunden for, 

hvorfor netop disse mål er udvalgt. De har ikke været inddraget i en proces omkring, hvad målene 

kunne betyde for Fællesrådgivningen, og hvordan vi kunne arbejde med dem lokalt.  

Det er dokumenteret i min undersøgelse, at medarbejderne har strategiske overvejelser i forhold til 

deres praksis og arbejder med hensigter og mål, som de mere eller mindre selv har sat, og som 

rækker ud over den enkelte opgave. Målene afspejler generelt en høj grad af public service moti-

vation, men særligt i PPR er målene relativt individuelle og kan være nærmest private, forstået på 

den måde at de ikke er synlige og kendt af andre, og at der ikke er et fælles ansvar for, at målene 

nås. Min fornemmelse af interviewene er, at de konkrete hensigter og mål er meget væsentlige for 

medarbejderne, og at medarbejderne har været glade for at fortælle om dem. Og det er værd at 

bemærke, at mange af medarbejdernes mål faktisk er i overensstemmelse med kommunens over-

ordnede målsætning. 
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Målstyring med konkrete og målbare mål for performance nævnes ofte som en måde at sikre ali-

gnment og skabe klarhed om arbejdsopgaven og effekten af arbejdet15. Mål kan ses som en for-

malisering af de krav, som medarbejderen bliver mødt med. Men performance i den offentlige sek-

tor er ikke entydig, og der er mange, ofte modsatrettede mål.  Hvis styring skal give mening, må 

man tage udgangspunkt i de behov og forventninger, de forskellige aktører har på forskellige ni-

veauer i organisationen. Tillidsreformen gør det legitimt at stille spørgsmålstegn ved, om styring 

giver mening forskellige steder i organisationen og at drøfte, hvordan styringen kan blive mere me-

ningsfuld.  

Jeg anerkender behovet for konkretisering som en måde at håndtere kompleksitet og krydspres, 

men jeg er grundlæggende skeptisk overfor målstyring, som bliver alt for konkret og detaljeret. 

Denne form for styring fremstår tung og omkostningsfuld at arbejde med i praksis, og kontroldi-

mensionen kan udgøre en risiko for crowding-out. Samtidig anser jeg det for en umulighed at op-

stille komplette mål (Friis 2011) for den praksis, som kendetegner Fællesrådgivningen, og jeg ville 

være bekymret for, at ukompletheden kunne forvrænge medarbejdernes incitamenter og påvirke 

deres adfærd i forkerte retninger. Overordnede mål er dog en forudsætning for at kunne sætte fæl-

les retning, og sådanne mål kan danne basis for dialog og gensidig feedback mellem leder og 

medarbejdere om afdelingens arbejde og performance og den enkelte medarbejders bidrag hertil.  

Tillidsreformen rummer en paradoksal dobbelthed af re-regulering og decentralisering, som ifølge 

Pedersen og Greve (2007) er karakteristisk for den seneste bølge af reformer i den offentlige sek-

tor. Dobbeltheden kan ses som udtryk for en særlig neoliberal styringsfornuft, hvor frihed ikke be-

grænses af andres frihed, men er selvbegrænsende via egen selvrefleksion og -styring. De mod-

satrettede krav, som bl.a. tillidsreformen stiller, skaber betingelser for et professionelt ledelsesrum 

ved siden af og i samspil med den politiske styring. På denne baggrund udpeger Pedersen og 

Greve ”fremsynet og strategisk ledelse” til at være den kreative kraft, som kan overskride refor-

mernes paradokser16.  

Begrebet om frisættende ledelse i kommunens tillidsreform, giver ikke umiddelbart mening i Fæl-

lesrådgivningen, når vi taler om frihed i en bureaukratisk forståelse. Forstår vi frihed mere postbu-

reaukratisk, som frihed gennem de muligheder en styrket forpligtelse overfor fællesskabet og en 

fælles retning kan give, ser jeg et større potentiale for øget frisættelse i tillidsreformen. Selv om det 

næppe er den postbureaukratiske forståelse af frihed, som de fleste medarbejdere vil associere til, 

når de stilles øget frisættelse i udsigt, tyder min undersøgelse på, at den postbureaukratiske fri-

                                                           
15

 Se f.eks. Bungay (2011) og Kristensen et al. (2013).  
16

 Herunder skattestop og forbedret service, stordrift og nærhed, samarbejde og klart ansvar samt kvalitet og effektivi-
tet. 
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hedsforståelse ikke bare er en akademisk konstruktion, men noget som medarbejderne kender i 

praksis. Jeg er overrasket over, hvor positive medarbejderne giver udtryk for at være i forhold til 

styring. De er parate til at afgive en del af deres autonomi til fordel for de øgede muligheder, som 

fællesskabet og en fælles retning kan give. Men de stiller samtidig krav til styringens kvalitet. Med-

arbejderne vil inddrages, lyttes til og anerkendes, ikke mindst for deres faglighed. Og så vil de væ-

re en del af et fællesskab, der fungerer som emotionel støtte og beskyttende værn, som kilde til 

faglig læring og inspiration og som ressource i forhold til opgaveløsningen. Kort sagt ønsker de en 

stærk social kapital. 

Fællesskabet er et konkurrenceparameter, som ikke skal underkendes, hvis Fællesrådgivningen vil 

fastholde gode medarbejdere. Her har vi noget særligt at tilbyde en medarbejdergruppe, hvor pri-

vat praksis for mange er et realistisk alternativ. Men kultur og fællesskab har et strategisk potentia-

le, der rækker langt ud over rekruttering og fastholdelse. Hvis man som leder vil styrke fælles ret-

ning, vil det være centralt at lede på kulturen, bl.a. ved at sætte rammer, som nærer og understøt-

ter fællesskab og social kapital.  

Kulturen i Fællesrådgivningens to enheder er meget forskellig. På baggrund af min undersøgelse 

er det tydeligt, at FUR frem til sammenlægningen har haft en højere grad af fælles retning og har 

arbejdet mere strategisk end PPR. Alligevel giver medarbejderne i FUR udtryk for at føle sig friere 

og mindre styret end medarbejderne i PPR. De oplever selv, at afdelingens størrelse har muliggjort 

et tæt og smidigt arbejdsfællesskab, og at det, som de oplever som en demokratisk kultur, på den 

ene side har givet alle medarbejdere indflydelse og på den anden side har skabt en stærk forplig-

telse hos den enkelte i forhold til et fællesskab, man føler sig forbundet med og er stolt over at væ-

re en del af. De fælles, strategiske satsninger har givet mening for medarbejderne og har båret 

frugt, hvilket har forstærket strategi som mønster og perspektiv. FUR ser i en vis forstand ud til at 

have overskredet paradokset mellem frihed og styring.  

Samlet er Fællesrådgivningen en stor afdeling med en langt større kompleksitet, end FUR har væ-

ret vant til. Dette afspejler sig bl.a. i en personalegruppe, som er mindre homogen og i højere grad 

præget af rivalisering. Størrelsen og kompleksiteten giver nogle udfordringer i forhold til udbredel-

sen af en mere demokratisk og kollektivt forpligtet kultur, der må tages højde for i arbejdet med at 

øge den strategiske sammenhæng.  

Set fra et narrativt perspektiv kan man udvikle en organisation ved at udvide og omforme fortællin-

ger i arbejdsfællesskabet med henblik på at skabe indbyrdes samspil, der gør organisationen og 

dens medlemmer bedre rustet til at skabe arbejdsmæssige resultater (Schnoor 2009). For mig er 

FURs fortælling om demokratisk styringsform, frihed og korpsånd meget inspirerende i forhold til 
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det videre strategiske arbejde i hele Fællesrådgivningen. Fortællingen findes side om side med 

fortællinger om FURs privilegerede status, som potentielt kan få betydning for den mening, medar-

bejderne i PPR vil tilskrive den. Som leder af Fællesrådgivningen er det mit ansvar så vidt muligt at 

orkestrere de mange fortællinger på en måde, som bliver udviklende for den samlede organisation.  

Hvis formaliserede strategier ikke bare skal have karakter af en festtale, men reelt skal kunne rea-

liseres i hverdagen, og hvis medarbejdernes faglighed og dybe kendskab til organisationen skal 

kunne anvendes som strategigenererende ressource, er samskabelse og sammenhæng mellem 

de strategiske niveauer afgørende. Koordination, kommunikation og motivation kan muliggøre øget 

sammenhæng, og tillid spiller i den forbindelse en væsentlig rolle. Overordnet afhænger strategisk 

sammenhængskraft af mange faktorer, som gensidigt muliggør og begrænser hinanden. Som le-

der er der mange bolde at holde i luften på en gang17. Mulighederne for at lykkes afhænger bl.a. af, 

om lederen er parat til at afgive suverænitet, og om resten af organisationen er parat til at tage 

medansvar, så der kan skabes fælles forståelse af forretningen som strategisk kontekst. 

 

6.2 Den videre proces i Fællesrådgivningen 

På baggrund af masterafhandlingen har jeg mange overvejelser omkring, hvordan den videre pro-

ces i Fællesrådgivningen bedst kan tilrettelægges, så alle medarbejdere får mulighed for at bidrage 

til udviklingen af strategisk sammenhæng. I det følgende vil jeg kort redegøre for de tre væsentlig-

ste.   

Jeg vil sætte fokus på, hvordan social kapital generelt kan styrkes, bl.a. gennem en større aner-

kendelse af eksisterende kontekster for videndeling og samarbejde samt evt. etablering af nye, 

gerne på tværs af de to enheder. Logistikken er en udfordring, og medarbejderne skal tages med 

på råd om, hvordan vi opnår en smidig og fleksibel organisering, som giver mening. Det vil være 

relevant at sætte tillid og tillidsreformen på dagsordenen i den store personalegruppe og herunder 

drøfte, hvordan tillid kan styrkes, og hvordan evt. oplevelser af tillidsbrud kan håndteres.  

Mere specifikt vil jeg sætte fokus på at styrke dialogen mellem ledere og medarbejdere. Jeg ser et 

potentiale i de uformelle kontekster, f.eks. ved at lederne er mere synlige i afdelingen. I stedet for 

at flytte medarbejderne væk fra det direkte arbejde med kerneopgaverne og etablere flere møder, 

er det muligt, at lederne i højere grad kan være med i medarbejdernes faglige praksis. Videndeling 

mellem ledere og medarbejdere kan med fordel ske helt tæt på opgaverne, der hvor strategisk 

selvledelse eksekveres. MUS samtalerne kan anvendes som ramme for en struktureret dialog om 

                                                           
17

 Se bilag 6. Jeg har forsøgt grafisk at illustrere nogle af de mange bolde, man som leder må forsøge at holde i luften, 
hvis man vil arbejde med at styrke den strategiske sammenhængskraft i hverdagen.    



Hverdagens strategi. Plan, praksis og kontekstforståelse 
 

38 
 

afdelingens mål og performance, og om medarbejderens oplevelse af og bidrag til disse. Det er en 

forudsætning for en tilstrækkelig kvalificeret dialog, at lederne har en vis faglig indsigt i alle fag-

gruppers arbejde.   

Endelig vil jeg arbejde med formaliseret strategi på afdelingsniveau. Med udgangspunkt i kommu-

nens overordnede strategier og politikker og vores egen vision må vi drøfte, hvor vi har brug for at 

sætte et særligt kollektivt fokus for at opnå de bedste resultater. Der er to hovedformål med dette. 

For det første er selve drøftelsen af, hvilke resultater vi gerne vil opnå, og hvad der skal til, eks-

tremt vigtig. Det er ikke noget, lederne på forhånd kender svaret på. For det andet vil formaliserin-

gen i sig selv være understøttende for en fælles retning. Visionen var det første skridt på vejen. 

Men hvad betyder den i praksis, når medarbejderne møder virkeligheden? Hvor er mulighederne 

og udfordringerne, og hvad vil understøtte værdiskabelsen? Den fælles forståelse af retning og 

forretning, som en formaliseret strategi på afdelingsniveau kan konkretisere, rummer potentialet til 

at styrke både motivation, strategiske selvledelse og social kapital.    

På baggrund af medarbejdernes fortællinger har jeg allerede nogle forsigtige bud på, hvad en for-

maliseret strategi i Fællesrådgivningen bør adressere. Det lader til, at krydspres er en ganske stor 

udfordring i hverdagen for mange af medarbejderne, og det er min vurdering, at en fælles strategi 

for håndtering af krydspres vil kunne forbedre mulighederne for at arbejde i overensstemmelse 

med den besluttede vision. I PPR har håndtering af krydspres i vid udstrækning været overladt til 

den enkelte, hvilket forekommer uhensigtsmæssigt og unødvendigt, eftersom der i så høj grad er 

tale om et fælles vilkår. FUR har arbejdet mere målrettet med afgrænsning af kerneopgaven og 

med forventningsafstemning i forhold til samarbejdspartnere og borgere. Disse erfaringer vil være 

værdifulde at dele. En konkret strategisk indsats skal naturligvis udvikles i et tæt samarbejde mel-

lem ledere og medarbejdere, men kunne eksempelvis omhandle mere systematisk brug af net-

værksmøder og lokale samarbejdsaftaler med de enkelte skoler og daginstitutioner vedr. priorite-

ring af opgaver.  

Krydspres problematikken er et eksempel på et strategisk indsatsområde, man som leder ikke 

nødvendigvis får øje på, hvis medarbejderne ikke fortæller om det. Krydspres udgør en begræns-

ning fremfor en mulighed. Men hvis strategi skal kunne understøtte praksis, må den både omhand-

le det, som vi stræber efter, og kunne adressere forhold, som i væsentlig grad hæmmer bestræ-

belserne. Først og fremmest skal strategiarbejdet dog identificere indsatsområder, som med ud-

gangspunkt i vores kerneopgaver og specialiserede viden kan understøtte kommunens overordne-

de strategier og politikker. Et eksempel på dette kunne være en styrkelse af tidlig opsporing af 

børn i risiko for læsevanskeligheder, som en af medarbejderne fortæller om i undersøgelsen. Fag-

ligt brænder hun for dette område og har fået øje på et udviklingspotentiale i forhold til kommunens 
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nuværende praksis. Som leder er jeg opmærksom på, at styrkelsen af tidlig opsporing taler ind i 

Kommunalbestyrelsens aktuelle fokus på social mobilitet18. Samarbejdet mellem medarbejder og 

leder bliver på denne måde afgørende for, at et projekt om børn i risiko for læsevanskeligheder 

måske kan aktualiseres som strategisk indsatsområde.  

I forhold til de angste børn, jeg brugte som eksempel i indledningen, er Fællesrådgivningen i april 

2015 blevet kontaktet af Københavns Universitet, som gerne vil have os med i et samarbejde om-

kring udvikling af en ”stepped care” model skræddersyet til den kommunale virkelighed. Et sådant 

samarbejde vil være innovativt og vil understøtte ikke bare Fællesrådgivningens vision, men også 

kommunens inklusionsstrategi og den del af Frederiksbergstrategien19, som omhandler Frederiks-

berg som vidensby. Et samarbejde med universitetet vil indebære højt kvalificeret kompetenceud-

vikling i Fællesrådgivningen og vil øge medarbejdernes mulighed for på et fælles, evidensbaseret 

grundlag at hjælpe en gruppe af børn og familier, som befinder sig i en særdeles udsat position. 

Samlet ser der ud til at være tale om et indsatsområde med et stort strategisk potentiale.  

 

6.3 Perspektivering og afrunding 

I afhandlingen har jeg været optaget af at få ny viden. Ikke sand eller komplet viden, men først og 

fremmest brugbar viden set fra min position som leder af Fællesrådgivningen. Og det oplever jeg 

at have fået. Jeg har fået teoretisk viden, som jeg har udfordret empirisk ved at bede medarbejder-

ne om at fortælle om bestemte dele af deres praksis. Dernæst har jeg filtreret de mange fortællin-

ger i min analyse og har udvalgt de dele, som giver bedst mening for mig i forhold til min problem-

formulering. Fortællingerne repræsenterer en række iagttagelser, som til dels er konstrueret gen-

nem mine spørgsmål og den kontekst, som interviewene har skabt, og som dernæst er redigeret af 

mig som medfortæller, så de passer til min ledelseskontekst. Som det fremgår giver den nye viden 

mig samlet set et godt afsæt for en videre proces omkring udviklingen af Fællesrådgivningen. 

Mange spændende iagttagelser er sorteret fra undervejs, så afhandlingen kunne holde sit fokus og 

ikke blive for lang. Men jeg tager det hele med mig videre i forhold til min ledelsesopgave.    

Undervejs har jeg igen og igen understreget kontekstens betydning for bl.a. meningsdannelse. I 

forlængelse af dette skal afhandlingen ses som en fortælling i sig selv, der som tidligere nævnt 

ingen ambitioner har om at bidrage til objektiv eller universel viden. Det er dog mit håb, at afhand-

lingen vil kunne inspirere andre offentlige virksomheder, der ligesom Fællesrådgivningen ikke har 

                                                           
18

 Kommunalbestyrelsen har i 2014 nedsat et § 17.4-udvalg kaldet Mønsterbryderudvalget, som skal beslutte særlige 
indsatser målrettet en styrkelse af social mobilitet. 
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været udsat for central detailstyring gennem f.eks. lovgivning eller kliniske retningslinjer, og hvor 

fagprofessionelle med høj PSM er vant til at arbejde med en udstrakt grad af selvledelse.   

Der bør være etiske overvejelser forbundet med først at bede en række mennesker om at dele ud 

af deres tanker om forhold, som godt nok er arbejdsmæssige, men også personlige, for herefter at 

redigere hårdt i materialet og anvende det ledelsesmæssigt. Gennemsigtighed i processen samt 

fremlæggelse af det endelige resultat har for mig været en måde at prøve at sikre, at medarbejder-

ne føler sig brugt loyalt som informanter og ikke misbrugt, f.eks. som legitimering af særlige syns-

punkter. Jeg tager på nuværende tidspunkt ikke deres tillid for givet. Mit valg om at gøre afhandlin-

gen offentlig er forbundet med en vis nervøsitet, men jeg håber, at medarbejderne vil kunne gen-

kende sig selv, hvis de læser den. Og jeg håber, de vil kunne følge den overordnede linje og ar-

gumentation igennem teksten og forstå min hensigt om at lede på en måde, som gavner både or-

ganisation og medarbejdere.  

Der vil formentlig være medarbejdere, som ikke ”køber” nogle af afhandlingens grundlæggende 

konstruktioner. Spørgsmålet om magt er reelt, og den bureaukratiske forståelse af frihed er også 

reel. Alle medarbejdere deler ikke nødvendigvis direktionens ambitioner om innovation, effekt og 

effektivitet, og der er med garanti ikke enighed om, hvad der gør en arbejdsplads attraktiv, eller om 

hvad vi gerne vil prioritere i det faglige arbejde. Kollektivet kan ses som et fængsel, og min pointe 

om at kommunens højt besungne tillidsreform i Fællesrådgivningen først og fremmest ser ud til at 

udmønte sig i tættere styring, vil givetvis skuffe nogen. Måske endda nogle af de medarbejdere, 

som har deltaget i undersøgelsen. For selv om jeg har oplevet både åbenhed, tillid og stor samar-

bejdsvilje, er det sandsynligt, at visse synspunkter, som er uforenelige med ledelsesperspektivet, 

ikke er fremsat i mine interviews. Den skeptiske læser vil kunne påpege, at egennyttemaksimeren-

de behov kan have større betydning i hverdagen, end denne afhandling giver indtryk af, og at sty-

ring på mange områder hverken kan eller skal samskabes. Det er jeg sådan set ikke uenig i. 

Jeg vil dog forsvare mit metodevalg i afhandlingen ved igen at påpege, at mødet mellem leders og 

medarbejderes forståelseshorisonter er nødvendigt, hvis der skal skabes sammenhæng i den stra-

tegiske praksis. Både ledere og medarbejdere har ansvar for Fællesrådgivningens udvikling, og vi 

er afhængige af hinanden, hvis vi skal kunne forstå den samlede kontekst så godt som muligt og 

kunne opnå det, vi sammen ønsker. Derfor må vi turde gå i dialog og give noget af os selv, selv om 

det indebærer en risiko. Den tillidsfulde dialog er i al sin ukomplethed vores bedste mulighed. 
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Forord 
 

En arbejdsgruppe med ledere fra institutioner og forvaltning har i 2014 gjort sig nogle tanker om, 

hvad tillid er i Frederiksberg Kommune. Disse møder har udmøntet sig i en række forslag til helt 

konkrete handlinger, som skal bidrage til at styrke råderummet for den enkelte leder. 

Arbejdsgruppen har også haft nogle overvejelser om mere langsigtede spor, herunder frisættende 

ledelse og et fortsat fokus på at fjerne de regler og procedurer, som ikke er nødvendige for at opnå 

de ønskede effekter for borgerne. 

 

Direktionen har taget arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger til sig og sendte derfor 

rapporten til kommentering i hele organisationen. I direktionen er vi glade for, at så mange 

benyttede sig af muligheden for at forholde sig til arbejdsgruppens anbefalinger og komme med 

konstruktive bidrag til. Derfor har direktionen nu tilpasset rapporten med mange af de forslag, som 

er kommet fra forskellige steder i organisationen. 

 

Mange forslag er allerede sat i værk. I løbet af det kommende år vil alle afdelinger på Rådhuset 

arbejde med at gennemføre de resterende forslag i overensstemmelse med intentionerne i 

rapporten. 

 

I indledningen til rapporten finder du et afsnit om de pejlemærker for tillid, som er udtryk for det 

værdimæssige grundlag direktionen har i forhold til det videre arbejde med tillidsreformen. På 

vegne af direktionen vil jeg gerne opfordre til, at I på jeres arbejdspladser lægger op til en drøftelse 

med jeres ledere og medarbejderne om, hvad tillid betyder hos jer og hvordan øget tillid kan føre til 

øget effekt for borgere og virksomheder. Pejlemærkerne for tillid kunne være et godt udgangspunkt 

for en sådan snak. 

 

På vegne af direktionen, februar 2015. 

 

Torben Kjærgaard 

Kommunaldirektør 
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1 Indledning 
 

Direktionen har med Direktionens Strategiplan 2014 sat tillid på dagsordenen i  Frederiksberg 

Kommune. Tillid til den enkelte leder og medarbejder bidrager til at kunne nå de strategiske mål, 

som Frederiksberg Kommune arbejder med: 

 Innovation 

 Effekt og effektivitet 

 Attraktive arbejdspladser 

I 2014 er der sat fokus på arbejdet med tillidsdagsordenen internt i organisationen. I 2015 sættes 

der fokus på tillid i forhold til borgere og virksomheder, herunder udvikling af fællesskabet i 

kommunen. Der vil løbende i de kommende år skulle arbejdes med begge spor for at fastholde og 

udvikle tillidsdagsordenen. 

 

Denne rapport er et led i det arbejde, som blev igangsat i 2013 i forbindelse med arbejdet med 

decentralt råderum, og rapporten følger op på råderumsrapportens anbefalinger og kommer med 

yderligere initiativer. 

 

Rapporten viser også, at en lang række initiativer allerede er taget og gennemført i kølvandet på 

råderumsrapporten og er dermed udtryk for, at organisationen allerede har flyttet sig og vil flytte 

sig i den kommende tid. Der er imidlertid behov for at konkretisere en række af temaerne fra 

råderumsrapporten nærmere, ligesom nye anbefalinger også fremlægges i denne rapport.    

 

Rapporten har i udkast været sendt til drøftelse i organisationen med henblik på bemærkninger til 

rapportens anbefalinger samt evt. supplerende forslag. Rapportudkastet er blevet drøftet bredt i 

organisationen, og rapporten er efterfølgende justeret, således at der i muligt omfang er taget 

højde for de modtagne bemærkninger og forslag. 

 

Arbejdsgruppen har drøftet, hvad tillid betyder i Frederiksberg Kommune, og betydningen er også 

drøftet ved forskellige lejligheder i organisationen, bl.a. i forbindelse med den workshop, som blev 

afholdt i forbindelse med kommunens lederdage i april 2014. Disse inputs har givet anledning til, at 

arbejdsgruppen har opstillet nogle pejlemærker for tillid, som udtryk for organisationens fælles 

udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere, centrale og decentrale enheder, forvaltning og 

politikere samarbejder om de langsigtede mål og den daglige drift. 

1.1 Pejlemærker for tillid 

Nedenstående pejlemærker for tillid udfolder nogle af de intentioner, Frederiksberg Kommune 

allerede arbejder med i forbindelse med bl.a. effektstyring, innovation, ledelsesgrundlag og HR-

strategi. Pejlemærkerne er fremkommet i forbindelse med arbejdsgruppens drøftelse af behovet for 

en tillidserklæring. På baggrund af organisationens tilbagemeldinger har direktionen vurderet, at 
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der ikke er et behov for en tillidserklæring, men at der generelt er enighed om de elementer, som 

forslaget til en tillidserklæring indeholder. 

 

Det anbefales, at pejlemærker for tillid anvendes som udgangspunkt for drøftelser af tillid  på den 

enkelte arbejdsplads og på tværs af arbejdspladser, samt at pejlemærkerne i forbindelse med 

revidering, indarbejdes i MED-aftalen, de personalepolitiske værdier mv. Pejlemærker for tillid vil 

indgå i det videre arbejde med tillidsreformen. Tillid i Frederiksberg Kommune betyder, at der er 

tillid til, at ledere og medarbejdere har kompetencer, engagement og vilje til at nå de opstillede 

mål for effekten for borgerne. Der er følgende pejlemærker for tillid: 

I. Der er det rette lokale ledelses- og råderum 

 Organisationens mål og retning er kendte 

 Vi arbejder med frisættende ledelse gennem ejerskab til mål og retning hos både ledere og 

medarbejdere. 

 Vi har fokus på at udvikle de faglige kompetencer hos medarbejdere og ledere, som er 

nødvendige for at kunne løse velfærdsopgaverne 

 Der skal lokalt være det rette råderum for medarbejdere og ledere til at kunne arbejde med 

innovation og nytænkning af velfærd. 

 Vi udfordrer beslutninger, regler, retningslinier mv., som ikke er meningsgivende eller 

produktive i forhold til at skabe effekt for borgerne.  

 

II. Vi er åbne for at dele og opsøge viden og erfaringer 

 Vi deler og opsøger viden hos hinanden og uden for organisationen. 

 Vi anerkender, respekterer og opsøger hinandens fagligheder og er åbne for, at andres 

fagligheder kan understøtte egen faglighed. 

 Gennem samarbejde og deling af viden opbygges den sociale kapital i hele organisationen 

til gavn for borgerne. 

 Vi tager ansvar for alle mål i organisationen gennem at stille faglighed og ressourcer til 

rådighed for hinanden. 

 Vi dokumenterer for at understøtte og udvikle fagligheden gennem opsamling af viden - 

ikke for at kontrollere. 

 

III. Der er risikovillighed og evne til at skabe nye løsninger 

 Ideer og nytænkning skabes i en fælles kultur for institutioner og rådhus.  

 Der er opbakning fra ledere på alle niveauer til medarbejdernes ideudvikling. 

 Vi er risikovillige og vil afprøve nye metoder for at skabe mere effekt for borgerne.  

 Vi er proaktive og udviser rettidig omhu  - både ved at foreslå nedlæggelse af forældede 

indsatser eller oprettelse af nye værdiskabende indsatser  

 Organisationen skal understøtte forandringsvilje, innovation og evnen til at skabe nye 

løsninger 
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1.2 Tidsplan for implementering af rapportens anbefalinger 

Mange af rapportens anbefalinger er allerede ved at blive implementeret. Direktionen vil løbende 

følge arbejdet med anbefalingerne, og tidsplanen for dette fremgår i tabellen nedenfor. 

 

Tidspunkt Aktivitet 

Januar/februar Opfølgning på de elementer, der vedrører budgettet, jf. 

anbefalingerne i kapitel 2 og 3 

Januar – marts Arbejdspladser drøfter tillid i forhold til egen arbejdsplads med 

udgangspunkt i pejlemærker for tillid 

1. halvår 2015 Alle afdelinger/områder afholder aktiviteter el.lign. om unødige 

regler, jf. anbefalingerne i kapitel 4, evt. på baggrund af proces 

tilrettelagt af de enkelte områder (med henblik på opsamling) 

Medio 2015 Status på alle anbefalinger, herunder også vedr. frisættende 

ledelse og kompetenceudvikling 

August Områderne samler op på arbejdspladsernes forslag til unødige 

regler og arbejdsgange, herunder inddrages de konkrete forslag, 

som indgår i indeværende rapport i kapitel 4 

Ultimo 2015 Status på alle anbefalinger , herunder også vedr. frisættende 

ledelse og kompetenceudvikling 

 

 

1.3 Rapportens indhold 

Råderum og tillid har været på dagsordenen i organisationen ved flere lejligheder: 

 Områderne har drøftet og givet tilbagemeldinger på råderumsrapporten 

 Direktionen har afholdt temadrøftelser sammen med arbejdsgruppen på baggrund af 

rapporten  

 Lederforum har drøftet råderum på en seminardag 

 Råderum var tema for Lederkonferencen i 2014, hvor alle ledere fik mulighed for at drøfte 

og give input til emner inden for råderum 

 Tillid og råderum var emnet for en workshop på lederdage i april 2014 

Arbejdsgruppen har arbejdet med temaerne på møder i arbejdsgruppen. Stabscheferne har deltaget 

i arbejdsgruppens temadrøftelser, hvor der har været fokus på hvilke konkrete handlinger, der kan 

gøres for at imødekomme anbefalingerne fra råderumsrapporten. 

 

Udover emnerne fra råderumsrapporten, har arbejdsgruppen drøftet yderligere fire temaer, som 

også er elementer i en tillidsreform: Afbureaukratisering og unødige regler, frisættende ledelse, 

kompetenceudvikling og indholdet i en evt. tillidserklæring.   
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I kapitel 2 opsummeres arbejdsgruppens anbefalinger i nogle tværgående temaer, og temaerne  

eksemplificeres. 

 

I kapitel 3 oplistes de konkrete handlinger, som arbejdsgruppen anbefaler inden for temaerne  

økonomi, HR, IT, ejendomsdrift og –vedligeholdelse, udbud og kommunikation. 

 

I kapitlerne 4, 5 og 6 foldes temaerne om afbureaukratisering, frisættende ledelse og 

kompetenceudvikling ud med arbejdsgruppens anbefalinger til temaet. 

 

I kapitel 7 beskrives kort det videre arbejde med tillidsreformen i 2015 og frem. 

 

I kapitel 8 fremgår arbejdsgruppens sammensætning. 
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2 Sammenfatning af anbefalinger 

I dette afsnit sammenfattes de tværgående anbefalinger, og i afsnit 3 gennemgås de konkrete 

anbefalinger på temaer. 

 

Som opfølgning på anbefalingerne i råderumsrapporten er der allerede iværksat en række indsatser 

og aktiviteter: 

 Der er etableret arbejdsgange, som sikrer, at fakturaer sendes ud med det samme 

 Der er etableret arbejdsgange, som sikrer, at årsregninger sendes ud før sommerferien 

 IT-afdelingen har i samarbejde med områderne udarbejdet en SLA på IT-området, som 

beskriver serviceniveauet og forventningsafstemning 

 I efteråret fremlægges forslag til et opdateret Kasse- og Regnskabsregulativ, som bl.a. 

indeholder forslag, der indebærer 

o at faktura eller direkte bogføring/kontering skal ske senest en måned efter, ydelsen 

er leveret, 

o at bogføringsteksten skal være så detaljeret, at bestiller umiddelbart kan identificere 

ydelsen/varen, 

o at der ikke må foretages afregning for fortløbende ydelser, som eks. abonnementer, 

licenser m.v. efter d. 31/12 i regnskabsåret. 

 Der er vedtaget en model for Facilities Management-projektet,  som imødekommer mange 

af de behov, som indgik i råderumsrapporten: 

o Én indgang til Frederiksberg Ejendomme 

o Fast kontaktperson 

o Forventningsafstemning om roller 

 Alle medarbejdere har nu fået adgang til inSite 

 Der er igangsat et arbejde med en ny budgetproces, hvor der bl.a. i muligt omfang tages 

højde for tidligere inddragelse. 

Arbejdsgruppens nye anbefalinger kan opsummeres under 15 overskrifter, som er eksemplificeret 

nedenfor: 

 

1. Information til institutionerne i god tid, f.eks. 

• Stabscheferne og Økonomiafdelingen sørger for, at budgetudmeldingen til institutionerne 

sker i god tid før årets start og senest 1. december 

 

2. Kendskab til muligheder og regler, f.eks. 

• Økonomiafdelingen arbejder med styrkelse af kendskabet til de økonomiske 

styringsregler gennem bl.a. 

o Målrettet uddannelse for nye og gamle ledere 

o Konkrete formidlingsprojekter vedr. de fornyede økonomiske styringsregler 

o Dialog med og feedback fra brugerne med henblik på at gøre de økonomiske 

styringsregler så anvendelige som muligt 
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3. Tidlig inddragelse og samarbejde med stabscheferne, f.eks. 

• Økonomiafdelingen indarbejder i oplægget til budgetproces 2016 forslag til tidlig 

involvering 

 

4. Den enkelte leders mulighed for at disponere inden for eget budget, f.eks. 

• Økonomiafdelingen og stabscheferne tilrettelægger arbejdet med budget og 

effektiviseringer, så det så vidt muligt ikke er nødvendigt at planlægge med ændringer i 

budgettet efter det første halve år 

5.  Kommunikation og kontakt med rådhuset, f.eks. 

• Stabs- og afdelingscheferne sikrer, at vigtig information, som lederen skal handle på, 

sendes direkte til lederen på mail, samt at der i mailen er link til informationen på inSite, 

således at målet om, at al nødvendig information er samlet et sted (inSite), fortsat 

understøttes 

6.  Institutionernes viden og erfaringer skal inddrages, f.eks. 

• Frederiksberg Ejendomme inddrager institutionerne i planlægningen af drifts- og 

vedligeholdelsesopgaver med fokus på at inddrage konsekvensen for kerneopgaven på 

institutionerne 

7.  De faglige vurderinger skal videreformidles til politikerne, f.eks. 

• Udbudsafdelingen indarbejder alle konsekvenser i vurderingen af 

effektiviseringspotentialet med henblik på, at direktionen og politikerne får et grundigt 

beslutningsgrundlag, samt giver feedback til institutionerne om direktionens og 

politikernes bemærkninger 

8.  Regler og procedurer skal understøtte institutionernes mulighed for at innovere, f.eks. 

• Alle institutioner skal have mulighed for at arbejde innovativt med nye ledelsesformer. 

HR-afdelingen udarbejder i samarbejde med afdelingscheferne forslag til, hvilke rammer 

og regler, der skal være, og hvilke, der skal fjernes, for at understøtte dette. 

9.  Direkte dialog med stabschefer, f.eks. 

• Afdelingscheferne inviterer IT-afdelingen til ledermøder i fagområder i relevante 

situationer, og at IT-afdelingen tager initiativ til at komme på dagsordenen i ledermøder 

i fagområderne, når det vurderes relevant 

10. Stabe og afdelinger arbejder sammen for at styrke fællesskabet og det decentrale råderum, 

f.eks. 

• IT-afdelingen, HR-afdelingen og afdelingscheferne undersøger og stiller forslag til, hvilke 

IT-mæssige kompetencer, den enkelte institution skal have, samt hvordan der kan 

sikres balance mellem krav til IT-faglige og fag-faglige kompetencer. I forslaget skal 
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indgå overvejelser om mulighederne for inden for geografiske områder at samarbejde 

om superbrugerfunktioner mv. 

 

11.  Alle konsekvenser på institutionerne skal indregnes, f.eks. 

• HR-afdelingen inddrager i analysen i forbindelsen med udbud af lønudbetalingen 

organisationens erfaringer samt indregner alle udgifter som f.eks. det arbejde, der sker i 

de enkelte enheder og områder, når lønudbetalingen er forkert 

 

12. Frisættende ledelse, f.eks.  

• I det foreløbige prospekt til det kommende strategiske ledelsesudviklingsprogram 

(påbegyndes i 2015), vil der bl.a. indgå ledernetværk, som en integreret del af forløbet. 

I disse ledernetværk kan frisættende ledelse og ledelsespraksis i forhold til dette 

inddrages blandt emnerne til drøftelse. 

 

13. Afbureaukratisering og unødige regler, f.eks. 

• På alle arbejdspladser eller fagområder afholdes workshops i 2015 om, hvordan der kan 

skabes mere tid til kerneydelsen gennem fjernelse af unødige regler og 

dokumentationskrav, gennem etablering af mere effektive arbejdsgange på egen 

arbejdsplads og i samarbejdet med andre enheder, gennem fjernelse af unødige 

procedurer. 

 

14. Kompetenceudvikling, f.eks. 

• At lederne indtænker udviklingen af disse (selvledelse, samskabelse, kulturforandring) 

kompetencer i medarbejdernes kompetenceudvikling sammen med udviklingen af de 

fag-faglige kompetencer, som også er nødvendige for at give medarbejderne selvtillid til 

at kunne på påtage sig et fagligt ansvar, som er nødvendigt for at kunne indtage det 

udvidede råderum 

 

15. Pejlemærker for tillid, f.eks. 

• at pejlemærker for tillid anvendes som udgangspunkt for drøftelser af tillid  på den 

enkelte arbejdsplads og på tværs af arbejdspladser, samt at pejlemærkerne i forbindelse 

med revidering, indarbejdes i MED-aftalen, de personalepolitiske værdier mv. 

Pejlemærker for tillid vil indgå i det videre arbejde med tillidsreformen.  
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3 Øget råderum 

 

Mange af de dilemmaer og  anbefalinger, som er opstillet i råderumsrapporten, giver ofte anledning 

til nye dilemmaer, når der søges en løsning. Der vil ofte være flere mulige veje at gå i løsningen, og 

derfor er flere af anbefalingerne i de følgende afsnit også udtryk for, at anbefale én vej og dermed 

fravælge en anden mulig vej. Endvidere indebærer det at være en stor og politisk ledet 

organisation, at der er mange forskellige fagligheder og kerneopgaver, og at politikerne opstiller 

tværgående mål, som er ligeværdige med de mål, der er for den nære kerneopgave. 

 

I dette kapitel opstiller arbejdsgruppen anbefalinger for emnerne økonomi, HR, IT, ejendomsdrift og 

vedligeholdelse, udbud og kommunikation. 

3.1 Økonomi 

Temaet om økonomi kan inddeles i to hovedspor: 

a. Budgetlægning og daglig styring 

b. Effektiviseringer 

3.1.1 Generelle overvejelser om økonomi 

Der er nogle helt overordnede vilkår for kommunens økonomi: 

 Udgiftsrammerne for serviceudgifter og for anlægsudgifter skal holdes, jf. aftalerne 

mellem regeringen og KL. Det gælder både i budgettet, og regnskabet  

 Nogle udgiftskonsekvenser kendes først præcist i løbet af året, f.eks. konsekvensen af 

udbud og indkøbsaftaler besluttet i budgettet 

 

Der kan derfor opstå situationer, hvor der er behov for at justere i det vedtagne budget i løbet af 

året, f.eks.: 

 Hvis der er uomgængelige merudgifter på et område, der ikke kan dækkes af området 

selv, må øvrige områder i kommunen bidrage til at dække udgifterne, således at 

rammerne for kommunen som helhed ikke overskrides. 

 Hvis den økonomiske konsekvens af et udbud eller en ny indkøbsaftale først kendes i 

årets løb eller afviger fra det i budgettet forudsatte. 

 

At have midler til at dække udgifterne i disse situationer kan klares på flere måder: 

 Centralt fastsatte buffere, som giver budgetsikkerhed på institutionerne 

 At institutionernes budgetter justeres i løbet af året, som ikke giver samme 

budgetsikkerhed som centrale buffere, men som til gengæld ikke inddrager flere midler 

end nødvendigt 
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Arbejdsgruppen har drøftet fordele og ulemper ved de to løsninger, der ikke omfatter centrale 

puljer fastsat i forbindelse med budgetforhandlingerne (som f.eks. Usikkerhedspuljen). 

 

Da centralt fastsatte buffere etableres ved forlods at inddrage midler fra institutionernes budgetter, 

har arbejdsgruppen konkluderet, at det er at foretrække, at pengene bliver ude på institutionerne, 

indtil der eventuelt bliver behov for at justere. Dette skal ses i lyset af, at arbejdsgruppen samtidig 

kommer med nedenstående anbefalinger (og allerede gennemførte ændringer) om budget-

udmeldinger inden årets start incl. udmøntning af alle effektiviseringer, som det er muligt at 

udmønte, samt tydelig orientering om de ændringer, der først vil komme i årets løb. 

 

Et andet dilemma, arbejdsgruppen har vendt, er, at budgetterne kan afvige fra de faktiske udgifter 

ved uændret brug af personaleressourcer bl.a. som følge af anciennitetsudviklingen fra år til år. 

Afvigelsen kan være både i op- og nedadgående retning. Af hensyn til kommunens samlede 

økonomi er det imidlertid et vilkår, som lederne må arbejde inden for. 

3.1.2 Budgetlægning og daglig styring 

Inden for dette spor er der i arbejdsgruppens drøftelser og opfølgning på råderumsrapporten 

særligt fokus på, at man som både central og decentral leder: 

 kender sit budget fra årets start 

 bliver direkte adviseret om ændringer af budgettet i årets løb inkl. en fyldestgørende 

beskrivelse og forklaring på ændringen 

 har fleksibel og lige adgang til at omprioritere inden for eget budget 

 har fleksibel adgang til at overføre budget mellem årene 

 modtager interne fakturaer og årsregninger hurtigt 

På baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen anbefaler arbejdsgruppen, at: 

 Økonomiafdelingen arbejder med styrkelse af kendskabet til de økonomiske styringsregler 

gennem bl.a. 

o Målrettet uddannelse for nye og gamle ledere 

o Konkrete formidlingsprojekter vedr. de fornyede økonomiske styringsregler 

o Dialog med og feedback fra brugerne med henblik på at gøre de økonomiske 

styringsregler så anvendelige som muligt 

 Stabscheferne og Økonomiafdelingen sørger for, at budgetudmeldingen til institutionerne 

sker i god tid før årets start og senest 1. december 

 Økonomiafdelingen og stabscheferne tilrettelægger arbejdet med budget og 

effektiviseringer, så det ikke er nødvendigt at planlægge med ændringer i budgettet efter 

det første halve år 

 Afdelingschefer og stabschefer etablerer en arbejdsgang, der betyder, at lederne får direkte 

og øjeblikkelig besked om ændringer i budgettet samt en fyldestgørende forklaring på 

ændringen 
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 Stabscheferne indarbejder de nødvendige indtægtsbevillinger i institutionernes budgetter 

 Institutionslederne handler proaktivt i forhold til udsigten til merudgifter 

 Stabscheferne sikrer, at der udmeldes tidsfrister for f.eks. augustreguleringen på 

skoleområdet 

 Økonomiafdelingen og stabscheferne undersøger mulighederne for afholdelse af 

informationsmøder i umiddelbar forbindelse med budgetudmeldinger og større reguleringer 

af budgettet, hvor der kan stilles uddybende spørgsmål af generel karakter 

Udover ovenstående anbefalinger, er der igangsat følgende indsatser: 

 

 Mulighed for at disponere udgifter i PRISME er gennemført. Denne funktionalitet giver 

institutionslederne mulighed for at disponere kendte udgifter tidligt på året og sikrer 

dermed bedre overblik over budgettet.  

 Ændrede uddannelsesmuligheder – er gennemført. Økonomiafdelingen har ændret 

uddannelsestilbuddet, således at der fremadrettet afholdes kortere og mere målrettede 

uddannelsestilbud vedr. Prisme. Dermed kan lederen deltage i præcist det 

uddannelsesforløb, der giver mening.  

 I forbindelse med, at der udarbejdes nyt Kasse- og regnskabsregulativ for kommunen, har 

Økonomiafdelingen udarbejdet forslag til nyt bilag 16 vedrørende Interne afregninger.  I 

bilaget fastsættes retningslinjer for intern afregning, og det foreslås bl.a., 

o at faktura eller direkte bogføring/kontering skal ske senest en måned efter, ydelsen 

er leveret, 

o at bogføringsteksten skal være så detaljeret, at bestiller umiddelbart kan identificere 

ydelsen/varen, 

o at der ikke må foretages afregning for fortløbende ydelser, som eks. abonnementer, 

licenser m.v. efter d. 31/12 i regnskabsåret. 

 For at sikre bedre overblik over institutionens økonomi, er det relevant at give lederen 

mulighed for at foretage direkte omplaceringer i budgetåret, således at budgettet 

står korrekt i forhold til de dispositioner, som lederen foretager. Dette er ikke muligt i dag, 

men Økonomiafdelingen arbejder på at gøre dette muligt via ledelsestilsynet. 

 På Børne- og Ungeområdet er der i FK LIS udviklet rapporter, der er målrettet 

institutionsledere, og som giver lederne overblik over, hvilke ændringer der er sket i 

institutionens budget siden budgetvedtagelsen. Endvidere er der udviklet et værktøj til 

indberetning af forventet regnskab samt institutionens bemærkninger.  

3.1.3 Effektiviseringer 

Effektiviseringer er et tema, som opleves at have stor betydning for råderum og tillid. De 

elementer, som kan være med til at øge ledernes oplevelse af tillid og råderum, er bl.a.: 

 tidlig inddragelse i ideudvikling i forbindelse med effektiviseringsstrategien 

 alle konsekvenser, også indirekte konsekvenser på kerneopgaven, skal indgå i beregningen 

af effektiviseringspotentialet  
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 der skal ske opfølgning på, om den konkrete effektivisering gav den forudsatte 

effektivisering 

 institutionsniveauets vurdering af de faglige konsekvenser af en given effektivisering skal 

formidles til politikerne 

 ”sig det som det er” – når besparelser præsenteres som effektiviseringer, opleves det 

utroværdigt, og det bliver svært for lederne loyalt at præsentere det for medarbejderne 

På baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen anbefaler arbejdsgruppen, at: 

 Økonomiafdelingen i oplægget til budgetproces 2016 indarbejder 

o Tidlig involvering 

o Modeller for større grad af involvering, så der skabes de nødvendige rum 

o Tid til kvalificering af institutionernes og forvaltningens ideer 

 Økonominetværket arbejder med en model for styrkelse/bevarelse af incitament til lokale 

effektiviseringer 

 Økonomiafdelingen og stabscheferne sikrer, at effektiviseringer er realistiske, således at  

lederne har ½ år til at eksekvere og implementere effektiviseringen 

 Økonomiafdelingen tilpasser Kasse- og Regnskabsregulativet, så reglerne for overførsel 

gøres mere fleksible, herunder at der skal være mulighed for at ansøge om overførsel efter 

1. maj 

 Afdelingschefer og stabschefer sikrer tydelig og målrettet beskrivelse og forklaring af 

indhold og konsekvenser af effektiviseringer 

 Institutionslederne bidrager aktivt til at identificere og kvalificere effektiviseringsmuligheder 

Tids- og procesplanen for budget 2016 udarbejder Økonomiafdelingen allerede i efteråret 2014 

med henblik på at kunne tage højde for nye eller ændrede budgetprocesser, der skal sikre tidlig 

inddragelse m.m.   
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3.2 HR 

Temaet om HR kan inddeles i to hovedspor: 

a. Forventninger til HR-afdelingen 

b. Tværgående HR-temaer, herunder behovet for regler 

3.2.1 Generelle overvejelser om HR 

Frederiksberg Kommune er en politisk drevet organisation, hvor Kommunalbestyrelsen er den 

øverste arbejdsgiver. 

 

Frederiksberg Kommune er også både én stor virksomhed og mange små virksomheder. 

 

HR-vinklen er vigtig på begge niveauer, der kan understøtte hinanden. 

 

Det er vigtigt, at det centrale niveau understøtter det decentrale niveau med viden og støtte i 

konkrete situationer, men det er lige så vigtigt, at det decentrale niveau deler viden på tværs i 

organisationen og arbejder inden for den politisk fastsatte kurs  for arbejdsgivervinklen. Ikke 

mindst er det i forhandlingssituationer – både på den enkelte institution og centralt – vigtigt at have 

viden om, hvordan regler, puljer aftaler mv. er udmøntet andre steder i organisationen. Det 

indebærer, at hver enkelt står stærkere og er mere sikker i sin lederrolle. 

 

Anbefalingerne i dette afsnit går derfor på klare snitflader,  og ikke mindst videndeling begge veje. 

Ingen HR-afdeling er stærkere end den viden om faktiske forhold, som institutionslederne formidler 

til den. Og ingen institutionsleder er stærkere end den viden, som en central HR-afdeling kan dele 

ud af og støtte med. 

 

3.2.2 Forventninger til HR-afdelingen 

Arbejdsgruppen har i drøftelserne haft fokus på følgende: 

 Snitfladen mellem HR-afdeling og decentrale HR-enheder 

 Hvor hurtigt kan man få hjælp 

 Konsistens i den personalejuridiske rådgivning på tværs af medarbejdere i HR 

 Samarbejdet med Visma 

 Arbejdsmiljø i forbindelse med byggeri 

 Nyheder fra HR 

På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser anbefales det, at: 

 HR kommer med oplæg til, hvilke opgaver der med fordel kan løses centralt. I arbejdet 

indgår erfaringerne fra SSA med administrative centre 

 HR udarbejder et generelt overordnet snitfladepapir, hvor det beskrives, hvem der gør hvad 

i relation til løn, personale og HR 
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 HR-afdelingen skaber en fælles holdning og rådgivningspraksis på det personalejuridiske 

område 

 HR tydeliggør overfor institutionerne, at det er muligt at få akut personalejuridisk bistand 

uden for telefonrådgivningens åbningstid 

 HR-afdelingen beskriver og tydeligt formidler, i hvilke situationer selvejende institutioner 

kan gøre brug af HR-afdelingens rådgivning 

 HR-afdelingen imødekommer akutte henvendelser fra institutionerne med det samme 

 Institutionerne indtænker så tidligt som muligt HR i forbindelse med personalesager 

 HR-afdelingen etablerer interne arbejdsgange, så igangværende sager fortsat behandles i 

forbindelse med ferie og sygdom i HR 

 Institutionerne giver HR-afdelingen tilbagemelding på, hvilke vejledninger mv. der er behov 

for med henblik på, at HR-afdelingen kan udarbejde relevante vejledninger, som angiver, 

hvilke skridt og procedurer, der skal huskes 

 Institutionerne udarbejder en årskalender for HR-mæssige aktiviteter i løbet af året på 

baggrund af oplysninger fra inSite (MUS, LUS, lønforhandlinger, APV mv.) 

 HR-afdelingen udmelder tydeligt og i god tid datoer for fælles processer og arrangementer 

(APV, trivselsundersøgelser mv.) 

 HR-afdelingen supplerer nyhedsbrevet ved hurtigt at opsætte workshops for 

institutionslederne om dagsaktuelle emner som f.eks. overenskomstresultat 

 HR-afdelingen i analysen i forbindelsen med udbud af lønudbetalingen inddrager 

organisationens erfaringer samt indregner alle udgifter som f.eks. det arbejde, der sker i de 

enkelte enheder og områder, når lønudbetalingen er forkert 

 HR-afdelingen fastholder nyhedsbrevet 

I forhold til anbefalingerne i råderumsrapporten har HR-afdelingen: 

 Igangsat en arbejdsgangsanalyse af lønudbetalingen, som går i gang i løbet af efteråret 

2014 

3.2.3 Tværgående HR-temaer og fælles praksis 

Arbejdsgruppen har i drøftelserne haft fokus på følgende: 

 Fælles praksis inden for det personalejuridiske 

 Behov for, at HR får øget viden om aftaler og praksis på institutionerne 

 Generere viden om grunddata som f.eks. antal uansøgt afsked mv. 

 Indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler 

 Bevare råderummet decentralt til at lave aftaler med medarbejderne, og dermed tage højde 

for den konkrete arbejdssituation og lokale ressourcer – regler kan hindre ønske om at 

udvise fleksibilitet både fra arbejdsgiver og medarbejder side 

 Revitalisering af MED-arbejdet henimod mere tematiserede dagsordener frem for tunge 

regelbundne dagsordener 
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På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser anbefales det, at: 

 Institutionerne sender lokalaftaler mv. til kvalitetstjek og registrering i HR-afdelingen 

 HR-afdelingen udarbejder forslag til procedurer for indgåelse af lokalaftaler, heri indarbejdes 

arbejdsgang vedr. kvalitetstjek 

 Afdelingscheferne sikrer et samarbejde med HR-afdelingen om den fremadrettede proces i 

forhold til, at HR-afdelingen altid har  en opdateret oversigt over de gældende lokalaftaler 

 HR-afdelingen i samarbejde med afdelingscheferne udarbejder forslag til hvilke rammer, der 

skal være og/regler, der skal fjernes, for at give mulighed for, at alle institutioner får 

mulighed for at arbejde innovativt med nye ledelsesformer 

 HR-afdelingen igangsætter en revision af MEDaftalen  

I forhold til anbefalingerne i råderumsrapporten har HR-afdelingen: 

 Bidraget til oprettelse af frivillighedsportalen (frivillighed.frederiksberg.dk), hvor bl.a. regler 

for samarbejde med frivillige er beskrevet 
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3.3 IT 

Digitalisering og IT er et vigtigt værktøj på stort set alle arbejdspladser, og det er ofte en integreret 

del af kerneopgaven. Derudover er digitalisering og IT også et vigtigt element i udvikling og 

innovation af kerneopgaven. Temaet om IT kan derfor inddeles i to hovedspor: 

a. Service og drift 

b. Digitalisering og udvikling af kerneopgaven 

3.3.1 Generelle overvejelser om IT 

Frederiksberg Kommune ønsker at være frontløber på digitalisering. Sikkerhedshensyn lægger 

rammer for, hvor frit de enkelte enheder i organisationen kan agere mht. IT. Hensyn til effektiv drift 

i IT-afdelingen lægger begrænsninger på muligheden for tilgængelighed. Velfungerende IT kan på 

institutionerne være afgørende i mødet med den enkelte borger. 

 

Derfor handler anbefalingerne i dette afsnit om at finde den rette balance. 

 

Fordi IT er vigtig for kerneopgaven og den daglige drift, skal IT virke hele tiden, og det skal være 

nemt at få hjælp, når der opstår problemer. Det kan have direkte konsekvenser for kerneydelsen og 

for borgerne, når IT-systemerne går ned, når IT-systemer ikke fungerer efter hensigten, når PC’ere, 

printere mv. ikke virker osv. Fejl i IT-systemer påvirker de myndigheds-afgørelser, som kommunen 

træffer. Omvendt kan digitalisering og IT-systemer lette nogle arbejdsgange og dermed give 

medarbejderne mere tid til den direkte kontakt med borgerne. 

 

Der skal øget fokus på, hvordan afdelingschefer og stabschefer i områderne kan samarbejde med 

IT-afdelingen om såvel udvikling af digitaliseringsløsninger som løsning i konkrete situationer med 

IT-problemer. Afdelingschefer og stabschefer skal i højere grad betragte IT-problemer som fælles 

problemer med fælles løsninger. 

3.3.2 Service og drift 

Fordi IT-systemer og hardware er så vigtigt et redskab i det daglige arbejde, har arbejdsgruppen i 

drøftelserne haft fokus på 

 Hvor hurtigt det er muligt at få hjælp i forbindelse med akut opståede problemer 

 At kunne komme i kontakt med en person i IT-afdelingen, og at kunne følge op på 

igangværende sager 

 Hvordan og hvor hurtigt lederne får besked om, at IT-systemer er nede 

 Hvornår og hvordan det er muligt at komme i kontakt med IT-afdelingen 

 Hvor i organisationen forskellige IT-kompetencer skal være 

 Indkøbs- og lagermuligheder, så der er hurtig adgang til ny hardware 

 Hvordan udfordringer og løsninger spredes og deles, så ikke alle skal have individuel kontakt 

med IT-afdelingen 
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IT-afdelingen har i samarbejde med områderne i løbet af 2014 udarbejdet en Service Level 

Agreement (SLA), som beskriver det serviceniveau, man kan forvente af IT-afdelingen. SLA’en er 

godkendt i direktionen. Nogle af elementerne i SLA’en imødekommer en del af anbefalingerne fra 

råderumsrapporten, herunder: 

 Beskrivelse af hvor hurtigt driftsmæssige problemer løses 

 At information om driftsproblemer meddeles på inSite og udsendes på SMS 

 At fakturering skal ske inden for en måned fra udstyret er modtaget 

Der er aftalt kvartalsvis opfølgning på SLA’en. 

 

På baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen anbefales det endvidere, at: 

 IT-afdelingen udover SLA’en har fortsat fokus på fleksibilitet og løsninger i samarbejdet med 

institutionerne – SLA’en kan ikke beskrive alt 

 ITafdelingen sikrer, at de kvartalsvise evalueringer fører til, at SLA’en justeres i muligt 

omfang, således at aftalen så vidt muligt tager højde for, at behov og udfordringer ændrer 

sig løbende og i takt med udviklingen inden for den faglige kerneopgave og 

digitaliseringsniveauet.  

 IT-afdelingen, HR-afdelingen og afdelingscheferne undersøger og stiller forslag til hvilke IT-

mæssige kompetencer, den enkelte institution skal have, samt hvordan der kan sikres 

balance mellem krav til IT-faglige og fag-faglige kompetencer. I forslaget skal indgå 

overvejelser om mulighederne for inden for geografiske områder at samarbejde om 

superbrugerfunktioner mv. 

 IT-afdelingen udarbejder i samarbejde med afdelingscheferne og IT-styregruppen en 

indstilling til direktionen om, hvordan områdernes behov for løbende at kunne bestille PC’ere 

kan håndteres i lyset af den kommende SKI-aftale, som forventes at blive sendt i høring i 

løbet af vinteren 

 IT-afdelingen indkøber et nyt system til erstatning for Logiva, hvor det er muligt at se 

allerede oprettede medarbejderes rettigheder 

 Afdelingscheferne etablerer arbejdsgange, så relevante fælles udmeldinger fra IT-afdelingen 

kommer videre til institutionerne 

 Afdelingscheferne inviterer IT-afdelingen til ledermøder i fagområder i relevante situationer, 

og IT-afdelingen tager initiativ til at komme på dagsordenen i ledermøder i fagområderne, 

når det vurderes relevant 

 Institutioner der er i kontakt med IT-afdelingen om emner, der kunne være fælles for flere 

institutioner, orienterer sin fagafdeling på rådhuset om det 

 IT-afdelingen udarbejder relevante vejledninger til konkrete situationer, f.eks. vejledning om 

ibrugtagning af en klonet PC 

 IT-afdelingen sikrer, at der i forbindelse med implementering af nye IT-systemer også er 

tilstrækkelig og nødvendig netforbindelse 
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 Afdelingschefer og institutioner sørger for, at der i forbindelse med større indkøb er en 

dialog med IT-afdelingen 

 IT-afdelingen har ansvaret for, at institutionerne får det, de bestiller 

 IT-afdelingen og afdelingscheferne etablerer en arbejdsgang, som sikrer, at information om 

ændringer i de administrative systemer tilgår institutionslederne 

Udover udarbejdelse af en SLA har IT-afdelingen: 

 Givet skoler, F86 og biblioteket adgang til selv at reinstallere PC’ere 

 Igangsat et arbejde med at indføre remote reinstallation for øvrige institutioner og rådhuset 

 Givet institutionerne mulighed for direkte kontakt med samme medarbejder via mail og 

selvbetjeningsportalen 

 Ansøgt jobcenteret om muligheder for, at ledige i nyttejob kan varetage leverancen til 

institutionerne, således at institutionerne har mulighed for hurtigere at få afhentet og 

leveret IT-udstyr. IT-afdelingen oplyser, at Jobcenteret ikke har kunnet bidrage på 

nuværende tidspunkt. 

 Sørget for, at faktura for Microsoft-licenser er udsendt før sommerferien sammen med et 

gennemsigtigt dokumentationsmateriale 

 Gjort priser for standardudstyr tilgængeligt på inSite 

I arbejdsgruppen har emnet om bestilling af PC’ere været drøftet indgående. IT-afdelingen har den 

11. september 2014 oplyst, at SKI på vegne af kommunerne er ved at udarbejde et nyt 

udbudsmateriale til en ny kommuneforpligtende aftale, som Frederiksberg Kommune over vinteren 

skal beslutte, om de vil tilslutte sig. IT-afdelingen vil beskrive alternativet og foretage høring i 

områderne samt indstille til beslutning i direktionen. IT-afdelingen forventer, at den nye aftale tager 

højde for nogle af de uhensigtsmæssigheder, som er i den nuværende aftale, men vurderer også, at 

dette er en balancegang, idet hensynet også kan fordyre pc'erne. 

3.3.3 Digitalisering og udvikling af kerneopgaven 

Innovation og udvikling af kerneydelsen er fokusområder i kommunen i disse år. Digitalisering og 

anvendelse af IT er væsentligt for at kunne skabe et økonomisk råderum og frigøre tid til 

kerneopgaven og det direkte møde med borgerne. 

 

På baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen anbefales det derfor, at: 

 Økonominetværket udarbejder en model for business-cases i forbindelse med 

digitaliseringsprojekter, hvor der kan indarbejdes indirekte konsekvenser for kerneydelsen 

 Institutionerne udnytter mulighederne for at afprøve nye teknologier, som ikke fremgår af 

positivlisten, ved at undgå at koble det på kommunens netværk 

 IT-afdelingen undersøger mulighederne for, at institutionerne kan installere programmer 

uden begrænsninger, svarende til projektet ”Skolen i Skyen” 

 Institutionerne i god tid er i dialog med afdelingschefer og IT-afdelingen om ønsker til 

afprøvning af nye programmer og hardware 
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Endvidere er der eller vil der blive igangsat følgende: 

 Der er etableret et tværgående programudvalg ”Digital fundament”, som har til opgave at 

drøfte og træffe strategiske valg, om hvilke og hvornår nye teknologier skal sikkerheds- og 

funktionstestes 

 IT-afdelingen igangsætter en indsats i 2014 for at skabe større viden om og forståelse for it- 

og informationssikkerhed 
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3.4 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse 

Temaet om ejendomsdrift og –vedligeholdelse kan inddeles i 

a. Service, kommunikation og driftsbudget 

b. Rolle- og ansvarsfordeling samt budget i forbindelse med bygge- og 

vedligeholdelsesprojekter 

3.4.1 Generelt om ejendomsdrift og -vedligeholdelse 

Opgaver i relation til kommunens ejendomme skal ske med størst mulig effektivitet og 

professionalisme af hensyn til kommunens samlede økonomi og bevaring af bygningsmassen. 

Bygningerne er vores fælles eje og skal kunne bruges på tværs af opgaveområder – både i den 

aktuelle situation og på sigt. 

 

Samtidigt er det den enkelte institutionsleder, der i relation til den enkelte institution har fingeren 

på pulsen, både hvad angår behov (ikke mindst det akutte) og hvad angår udnyttelse af konkrete 

tilbud og opfølgning på arbejder. 

 

Men fagligheden i forhold  til de opgaver, der er i relation til drift og vedligeholdelse af ejendomme, 

er ikke en kernefaglighed på de fleste institutioner, og disse opgaver er ikke en del af 

kerneopgaven, dvs. institutionens eksistensberettigelse. På den anden side er ejendommen og de 

fysiske rammer et væsentligt element i løsningen af institutionens kerneopgave.  

 

Den decentrale leders tid prioriteres til kerneopgaven, og ledelsesmæssige ressourcer bør ikke i 

væsentlig grad anvendes til ikke-kerneopgaver. 

 

Derfor er der en balance mellem central professionalisme og kommunens økonomi på den ene side 

og decentral fokus på kerneopgaven og tilstedeværelse, som anbefalingerne i dette afsnit søger at 

støtte op om. 

3.4.2 Service, kommunikation og budget 

 

De emner, som har været drøftet i arbejdsgruppen, er: 

 Kontakten og opfølgning på status på løsning af problemer i forbindelse med akut opståede 

problemer 

 Sagsbehandlingstiden i forbindelse med driftsopgaver 

 Tydelighed om snitflader mellem institution og Frederiksberg Ejendomme 

 Balancering af, at drift og vedligehold af ejendomme har betydning for institutionernes 

kerneopgave overfor fagligheden i Frederiksberg Ejendomme 

 Indkøb og udbud af håndværksydelser 

 Budgettildeling til drift og vedligeholdelse af ejendomme 
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I forbindelse med FM-projektet (Facilities Management) er der allerede igangsat initiativer, som 

imødekommer nogle af temaerne i arbejdsgruppens drøftelser: 

 Forenkling af snitflader inden for bygningsdrift og –vedligehold 

 Kortere sagsbehandlingstid 

 Kortere kommunikationsveje mellem centrale og decentrale aktører bl.a. gennem 

nedbringelse af antallet af aktører 

 Faste kontaktpersoner inden for forskellige grupperinger af ejendomme inden for BUO, som 

har ansvaret for drifts- og vedligeholdelsesopgaver 

 Frederiksberg Ejendomme vil løbende tydeliggøre for institutionerne, hvad de betaler for, og 

hvilken rådgivningsydelse de får for betalingen 

 Frederiksberg Ejendomme vil iværksætte intensivt fokus og efteruddannelse inden for 

kommunikation og service på samtlige platforme relateret til brugerne 

 Frederiksberg Ejendomme vil sætte fokus på klar, præcis og overskuelig information med 

udgangspunkt i brugernes behov: 

o Der afholdes en kommunikationsworkshop i Frederiksberg Ejendomme 

o Ejendomsservice og driftsopgaver kan følges af brugeren i FE’s track & trace 

system.  

o Frederiksberg Ejendomme’s profil på In Site og www.frederiksberg.dk er opdateret 

og relevant. 

o Frederiksberg Ejendomme  informerer proaktivt på In Site og www.frederiksberg.dk.  

o Frederiksberg Ejendomme bestræber sig på at bevare mails inden 24 timer. 

o Skiltning er en vigtig del af synlig kommunikation. 

 Frederiksberg Ejendomme har igangsat implementering af en servicedesk for 

bygningsrelaterede henvendelser, hvor brugere kan indrapportere ønsker, og hvor sagens 

fremdrift kan følges med track-and-trace. 

 Det gældende snitfladepapir tydeliggøres og kommunikeres i relevante fora og på inSite 

På baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen anbefales det endvidere, at: 

 Frederiksberg Ejendomme udpeger faste kontaktpersoner for ejendomme på SSA’s område 

svarende til BUO 

 Frederiksberg Ejendomme sikrer gennem arbejdet med Space Management, at tomme 

lokaler udnyttes bedst muligt, og understøtter, at institutioner, der ligger fysisk tæt på 

hinanden, bliver opmærksomme på at anvende hinandens faciliteter i kerneopgaven 

 Der vil være øget fokus på ejendomsporteføljestyring og space management, som vil sikre 

en endnu bedre koordinering af kommunens ejede og lejede ejendomme med mulighed for 

at tænke på tværs af områderne og optimere arealanvendelsen 

 Institutionerne udnytter mulighederne for at anvende hinandens faciliteter inden for 

geografiske områder 

 

http://www.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/
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 Frederiksberg Ejendomme og Økonomiafdelingen ser - som del af implementeringen af FM 

modellen - på råderum og ansvar i forhold til vedligehold 

 Frederiksberg Ejendomme og Økonomiafdelingen, drøfter, med udgangspunkt i den 

besluttede model for FM, sammen med områderne budgettildelingskriterier for f.eks. nye og 

gamle institutioner 

 Frederiksberg Ejendomme udsender regninger inden for en 1 måned efter, at leverancen er 

afsluttet, samt udsender årsregninger før sommerferien 

3.4.3 Rolle- og ansvarsfordeling samt budget ved bygge- og vedligeholdelsesprojekter 

I forbindelse med større bygge- og vedligeholdelsesopgaver på institutionerne er de emner, der har 

været drøftet i arbejdsgruppen: 

 Oplevelsen af som institutionsleder at skulle være byggeleder 

 Behovet for at have forudgående aftaler om rolle- og ansvarsfordelingen mellem 

institutionsleder og Frederiksberg Ejendomme 

 Uklarheden i forholdet mellem det aftalte vedligeholdelsesniveau og det afsatte budget 

 Opfølgning og kvalitetskontrol af det arbejde eksterne aktører leverer 

I forbindelse med FM-projektet er der allerede igangsat initiativer, som imødekommer nogle af 

temaerne i arbejdsgruppens drøftelser: 

 Klare aftaler om opgaver og kommunikation 

 Frederiksberg Ejendomme vil udbrede kendskabet til Frederiksberg Ejendommes 

rammeaftaler, og Frederiksberg Ejendomme vil facilitere institutionernes brug af aftalerne 

 I forbindelse med start af anlægs- og byggeprojekter vil der blive afholdt kick-off møder 

med forventningsafstemning om, hvem der er ansvarlig for de forskellige leverancer i 

projektet, og hvordan der sikres bedst mulighed for at imødekomme institutionernes 

oplevelse af, at de skal fungere som bygherre 

 På alle områder igangsættes faste møderækker med relevante brugere/ledere på 

institutionerne og Frederiksberg Ejendomme ved Driftschef og den ansvarlige medarbejder 

På baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen anbefales det endvidere, at: 

 Frederiksberg Ejendomme sammen med vedligeholdelsesplanerne opstiller budget og plan 

for, hvornår projekterne gennemføres, og at disse gennemgås på de faste møder 

 Frederiksberg Ejendomme inddrager institutionerne i planlægningen af drifts- og 

vedligeholdelsesopgaver med fokus på at inddrage konsekvensen for kerneopgaven på 

institutionerne 

 Institutionerne kontakter Frederiksberg Ejendomme efter endt leverance af 

håndværksydelser med henblik på, at Frederiksberg Ejendomme kan udføre kvalitetskontrol 

 Frederiksberg Ejendomme af egen drift gør institutionerne opmærksomme på, hvis der sker 

ændringer i de aftalte planer, herunder ændringer i opstartstidspunkt, varighed mv. 
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 Frederiksberg Ejendomme indgår i samarbejde med bestyrelser og ledelse i gamle 

institutioner, om at lægge planer for vedligeholdelse, som gør det muligt for institutionen at 

søge fondsmidler til finansiering af vedligeholdelsen 

 Frederiksberg Ejendomme sikrer, at der ved større ombygninger tages højde for 

efterfølgende afledte driftsomkostninger for institutionen som følge af f.eks. materiale-valg. 
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3.5 Udbud 

Temaet om udbud kan inddeles i to hovedspor: 

a. Nye udbud og effektiviseringer 

b. Anvendelse af indkøbsaftaler 

3.5.1 Generelle overvejelser om udbud 

Kommunen er forpligtet til at konkurrenceudsætte større indkøb af varer og tjenester. Udbud og 

indgåelse af indkøbsaftaler skal være med til at sikre, at Frederiksberg Kommunes institutioner 

samlet set kan købe varer og ydelser så billigt som muligt. 

 

Anvendelse af udbud er også et grundlæggende fokusområde i effektiviseringsstrategien, fordi det 

gennem udbud er muligt at få billigere varer/tjenester, og det samtidig giver effektive 

arbejdsgange, når institutionerne ikke selv skal bruge tid på at undersøge markedet og forhandle 

priser. 

 

På institutionerne er der behov for, at indkøb af varer/tjenester skal være både nemt og billigt, og 

kvaliteten skal være i orden. Vareindkøb og udførelse af tjenesteydelser er på nogle institutioner 

nogle gange en væsentlig del af selve institutionens arbejde med kerneopgaven, og målet er her 

ikke længere ”nemt og billigt”, men i stedet f.eks. ”livskvalitet og at kunne klare sig selv”. 

 

Overvejelserne i forhold til udbud af varer og tjenesteydelser har derfor meget fokus på 

balanceringen af det store og det lille fællesskab, hvor såvel hensynet til kommunen og hensynet til 

den enkelte institution har indflydelse. 

3.5.2 Nye udbud og effektiviseringer 

De emner, der har været drøftet i arbejdsgruppen, er: 

 Alt skal være indregnet i forbindelse med udbud 

 Tidlig inddragelse af institutionerne 

 Sortimentet i de indkøbsaftaler, der indgås 

 Tidlig orientering af institutionerne om kommende udbud 

På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser anbefales det, at: 

 Udbudsafdelingen inddrager institutionsledere og afdelingschefer allerede i 

forberedelsesfasen i forbindelse med nye udbud 

 Udbudsafdelingen før forelæggelse for direktionen tager initiativ til, at 

effektiviseringspotentialet for nye udbud drøftes med lederkredse 

 Institutionerne proaktivt bidrager med vurderinger af konsekvenser for kerneopgaven af 

kommende udbud 

 Afdelingscheferne viderebringer institutionernes vurderinger og erfaringer til 

Udbudsafdelingen 
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 Udbudsafdelingen indarbejder alle konsekvenser i vurderingen af effektiviseringspotentialet 

med henblik på, at direktionen og politikerne får et grundigt beslutningsgrundlag samt giver 

feedback til institutionerne om direktionens og politikernes bemærkninger 

 Afdelingscheferne bistår institutionerne med tilrettelæggelse af nye arbejdsgange i 

forbindelse med nye udbud 

 Udbudsafdelingen viderebringer det nødvendige baggrundsmateriale til afdelingscheferne 

med henblik på korrekt fordeling af effektiviseringen 

 Udbudsafdelingen i kravspecifikationen indarbejder alle krav til varen som f.eks. 

allergivenlighed, miljøkrav osv. 

 Afdelingscheferne inddrager og orienterer Udbudsafdelingen i forbindelse med områdets 

egne overvejelser om udbud/effektiviseringer, således at der – om muligt – kan ske udbud 

på tværs af fagområderne. 

3.5.3 Anvendelse af indkøbsaftaler 

De emner, der har været drøftet i arbejdsgruppen, er: 

 Tydelighed om, hvilke varer og tjenester der er indgået aftaler for 

 Compliance 

 Mulighederne for at få varerne billigere et andet sted 

 Formidling af og opfølgning på det aftalte kvalitetsniveau 

 Opfølgning på, hvad man har købt på hvilke indkøbsaftaler 

På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser anbefales det, at: 

 Udbudsafdelingen tydeligt formidler det aftalte kvalitetsniveau til institutionerne, samt hvor 

institutionerne skal henvende sig, hvis de oplever, at leverandøren ikke lever op til den 

aftalte kvalitet 

 Udbudsafdelingen løbende følger op på institutionernes oplevelse af den oplevede kvalitet 

 Institutionerne anvender de indgåede indkøbsaftaler (øget compliance) 

 Afdelingscheferne og Udbudsafdelingen undersøger mulighederne for, at den enkelte leder 

kan følge med i, hvor meget institutionen har købt på hvilke indkøbsaftaler, f.eks. gennem 

FK LIS 

 Institutionerne proaktivt giver tilbagemeldinger til Udbudsafdelingen om sortimentet i de 

gældende indkøbsaftaler, samt ønsker til sortimentet fremadrettet 

 Institutionerne systematisk anvender indkøbsaftalerne af hensyn til den samlede økonomi 

for kommunen – og dermed også af hensyn til institutionernes egen økonomi i 2. led, men 

også af hensyn til efterlevelse af kommunens mål om økologi og miljø m.v. 
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3.6 Kommunikation 

Inden for temaet om kommunikation har der i arbejdsgruppen været fokus på anvendelse af inSite 

som den primære informationskanal i kommunen. 

3.6.1 Generelle overvejelser om kommunikation 

Kommunikation er et tema, der berører alle, og det er et tema, som også indgår som delelementer i 

de øvrige temaer. I arbejdsgruppen har der været særligt fokus på 

 Formidling af vigtige og akutte budskaber og beskeder, som har direkte konsekvens for 

kerneopgaven 

 Fortælling og spredning af historier fra vores egen organisation, som kan bidrage til at 

opbygge en fælles virksomhedskultur, samt give inspiration til egen praksis 

 Vidensbase, hvor det er nemt at finde vejledning og redskaber, samt regler og retningslinier 

Derfor har der været fokus på balanceringen af koncernens behov for at skabe fællesskab over for 

ledernes behov for direkte besked, og formidling som passer i den decentrale leders hverdag. 

3.6.2 Anvendelse af inSite 

De emner, der har været drøftet i arbejdsgruppen, er: 

 Vigtig information, som lederen skal handle på, skal tilgå lederen direkte og med det samme 

 Værktøjer og vejledninger skal være nemt tilgængelige og nemme at finde 

 inSite skal være målrettet 

 Søgefunktionen skal fungere 

På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser anbefales det: 

 Ledelsesstaben udarbejder et forslag til, hvordan inSite kan indrettes og fokuseres, således 

at det er nemt og lettilgængeligt for lederne at anvende inSite. 

 Institutionslederne indtænker brug af inSite i den daglige arbejdsgang. 

 Institutionslederne opfordrer medarbejderne til at anvende inSite, og understøtter 

organisationens arbejde med at gøre inSite til en platform, der er relevant og nødvendig for 

alle medarbejdergrupper 

 Ledelsesstaben etablerer en fælles kalender el.lign., samt en plan for hvordan det sikres, at 

alle relevante datoer fremgår af kalenderen og opdateres. 

 Institutionslederne henvender sig til Ledelsesstaben om assistance i forbindelse med 

kommunikation til forskellige målgrupper 

 Ledelsesstaben stiller forslag til, hvordan søgefunktionen på inSite kan optimeres 

 Stabs- og afdelingscheferne sikrer, at vigtig information, som lederen skal handle på, sendes 

direkte til lederen på mail, samt at der i mailen er link til informationen på inSite, således at 

målet om, at al nødvendig information er samlet et sted (inSite), fortsat understøttes 

 

Følgende er implementeret: 

 Alle medarbejdere har fået adgang til inSite.  
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4 Unødige regler 

Groft sagt: regler og kontrol skal erstattes af råderum og tillid. I hvert fald skal der findes den rette 

balance mellem disse elementer. Råderum og tillid kan øges bl.a. gennem at fjerne de regler, 

retningslinier, arbejdsgange mv., som ikke giver værdi i forhold til kerneopgaven, læring og 

videndeling. Frederiksberg Kommune ønsker mere tid til kerneopgaven gennem mindre kontrol og 

mere tillid til, at hver enkelt tager ansvar for proaktivt at reagere på uhensigtsmæssig udvikling. 

 

Der anbefales, at der områdevist skabes et overblik over dokumentation, rapporteringer, regler og 

arbejdsgange i øvrigt, som afdelinger, institutioner og MED-udvalg på området oplever som 

unødvendige og derfor kan afskaffes eller væsentligt forenkles. Dvs. dokumentation mv., som ikke 

er lovpligtig, og dermed noget, som Frederiksberg Kommune selv – hvad enten det er sket centralt 

eller decentralt på den enkelte institution – har indført. 

 

Der kan f.eks. være tale om ensartede oplysninger/dokumentation, der rekvireres af flere 

forskellige, uafhængigt af hinanden, som med fordel kan samles én gang (f.eks. genbruge 

lovpligtige indberetninger eller udtrække data fra fagsystemer i stedet for at bede om særlige, 

ekstra indberetninger). 

 

Det kan være rapporteringer, som ikke bruges til læring eller til oplysning af det politiske niveau. 

 

Det kan også være oplysninger, regler eller arbejdsgange, hvor det oprindelige formål ikke længere 

findes, og derfor kan afskaffes uden betydning for effekten i Frederiksberg Kommunes 

kerneopgaver. 

 

I forbindelse med implementeringen af den politiske styringsmodel, er der allerede sat en forenkling 

i gang gennem færre og kortere styringsdokumenter. Denne forenkling bidrager til fokusering inden 

for de enkelte niveauer og i styringsmodellen, og det understøtter, at der på tværs i organisationen 

kan skabes en større gennemsigtighed og bevidsthed om, hvad de fælles mål er – både på politisk 

niveau og i resten af organisationen. Kendskabet til organisationens mål og dialogen om, hvad 

målene betyder, er en forudsætning for at arbejde med tillid og ansvar. 

 

Men arbejdet med forenkling af styringsdokumenterne i styringsmodellen er kun toppen isbjerget. 

Derfor anbefales det, at der sættes yderligere fokus på forenkling og fjernelse af unødige regler, 

arbejdsgange, dokumentationskrav mv. i de enkelte områder, på de enkelte arbejdspladser og i 

MED-systemet. Det foreslås, at følgende aktiviteter igangsættes: 

 

 På alle arbejdspladser eller fagområder afholdes workshops i 2015 om, hvordan der kan 

skabes mere tid til kerneydelsen gennem fjernelse af unødige regler og 

dokumentationskrav, gennem etablering af mere effektive arbejdsgange på egen 

arbejdsplads og i samarbejdet med andre enheder, gennem fjernelse af unødige procedurer,  
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 Forsøg med etablering af udfordringsret på interne regler. Alle medarbejdere og ledere 

opfordres til at stille forslag til hvilke regler, der kan fjernes enten som forsøg eller 

permanent. Direktionen er styregruppe for udfordringsretten, og det er direktionen som 

beslutter, om der skal igangsættes forsøg, hvor en eller flere enheder får dispensation for en 

given regel i en periode. 

 Alle MEDudvalg drøfter, hvordan MEDsystemet kan bidrage til fjernelse af unødige regler, 

herunder regler og retningslinier som er besluttet i MEDregi. 

Aktiviteterne gennemføres i afdelinger, institutioner og MED-udvalg, og området sørger for 

opsamling. 

 

Derudover anbefales det, at der i alle enheder er fokus på, at 

 lære og lade os inspirere af hinandens arbejdsgange 

 ledelsen understøtter åbenhed for hele tiden at sætte spørgsmålstegn ved gældende regler 

og procedurer 

 sætte spørgsmålstegn ved nødvendigheden, hver gang nye procedurer og regler foreslås 

Det er vigtigt, at forenkling og fjernelse af unødige regler mv. ikke blot bliver en øvelse, som sker 

en gang, men at der i hele organisationen hele tiden er fokus på, om der er regler og procedurer, 

som ikke giver værdi for kerneydelsen, eller bruges til læring og videndeling. Og at den enkelte 

leder og medarbejder har ansvar for at gøre opmærksom på det, og være åben over for 

forenklingsforslag. 

 

I forbindelse med drøftelse i organisationen af udkast til rapport om tillid, er der kommet forslag til 

regler og procedurer, som kan ændres/iværksættes med henblik på at skabe øget decentralt 

råderum. Det anbefales, at områderne inddrager forslagene i overvejelserne i forbindelse med 

opsamling på områdets forslag til unødige regler, jf. tidsplanen i indledningen i indeværende 

rapport. Områdeansvarlig er angivet i parentes. 

 Forslag til arbejdsgange der kunne være mere hensigtsmæssige og mindre tidskrævende 

(BUO): 

o det er ift. børn med særlige behov, hvor man skal rundt om en ressourcepædagog 

inden tilsagn  

o det er ift. skoleudsættelser, hvor man også skal rundt om flere inden godkendelse 

heraf, hvor en institution mener ud fra den pædagogiske faglighed, at kunne tage 

disse vurderinger selv i samråd med forældrene. 

 Bestemmelser om indberetning af ubetydelige gaver er en unødig og tidskrævende regel 

(KDO) 

 Undlade brug af kommunale test i dansk og matematik, da der er sket en udvidelse af de 

nationale test (BUO) 
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 Afdelingschefer så vidt muligt samler sine henvendelser og planlægger sine ”bestillinger” til 

driftslederne, så de modtager dem samlet og gerne med en fast frekvens f.eks. ugentligt 

eller månedligt. (Alle områder) 

 Etablere arbejdsgange hvor fremvisning af institutioner ved f.eks. politikeres besøgsrunder i 

højere grad tager højde for, at det sker på tidspunkter, hvor det passer bedst ind i 

institutionens dagligdag (SSA, BUO) 
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5 Frisættende ledelse 

Frisættende ledelse er ét element i en tillidsbaseret ledelsestilgang. Både Frederiksberg Kommunes 

ledelsesgrundlag og HR-strategi lægger op til en mere tillidsbaseret og frisættende tilgang til 

ledelse, ligesom tillidsdagsordenen og  frisættende ledelse indgår som en del af Direktionens 

Strategiplan 2014.  

 

Hvad menes med frisættende ledelse? Frisættende ledelse betyder blandt andet, at ledere og 

medarbejderne i høj grad skal gives og selv tage et større råderum med målet om at løse 

kerneopgaven bedst muligt. Det kræver dels, at ledere og medarbejdere er indstillet på at udfylde 

og spille ind i forhold til et større råderum, og dels at skabe et tydeligt og fælles billede af mål, 

rammer, forudsætninger m.m., så det råderum, der handles inden for, er velkendt.  

 

Det skal i højere grad være en overordnet retningsgivning og selve arbejdet med at skabe effekt for 

borgere og virksomheder og ikke tjeklister, kontrol og mange regler, der skal styre, hvordan 

kerneopgaverne skal løses. Det betyder, at lederne i videst muligt omfang skal trække på 

fagligheden og den viden, motivation og innovative kraft, der findes blandt medarbejderne, når 

opgaverne skal løses og udvikles. 

 

Afsættet for frisættende ledelse er en tro på, at ledere og medarbejderne i endnu højere grad  kan 

og vil inddrages mere i og bidrage til en mere effektfuld løsning af kommunens kerneopgaver.  Det 

er ligeledes en forudsætning, at der er en høj grad af tillid mellem ledere og medarbejdere 

indbyrdes og på tværs af organisationen.  

 

Arbejdsgruppen  anbefaler på baggrund heraf: 

 

Ledelsesudviklingsprogram (ledelsesakademiet) 

 I den foreløbige prospekt til det kommende strategiske ledelsesudviklingsprogram 

(påbegyndes i 2015), vil der bl.a. indgå ledernetværk, som en integreret del af forløbet. I 

disse ledernetværk kan frisættende ledelse og ledelsespraksis i forhold til dette inddrages 

blandt emnerne til drøftelse. Der vil således både blive mulighed for at drøfte egen 

forståelse af frisættende ledelse og sparre om erfaringer med denne ledelsestilgang i 

praksis.   

En pris 

 Synliggørelse af de gode eksempler og topledelsens fokus på frisættende ledelse, er vigtige 

incitamenter for at understøtte og fastholde fokus på frisættende ledelse. Det kan overvejes, 

om der skal indføres en årlig lederpris, hvor det at lede frisættende kan indgå som en del af 

bedømmelsesgrundlaget. 
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Tværgående videndeling 

 Der vil i efteråret 2014 blive udarbejdet og udgivet en pjece med en samling af eksempler 

på udfoldelsen af arbejdet med tillid og frisættende ledelse i kommunen. Pjecen kan bruges 

som inspiration for den enkelte leder i forhold til eget arbejde med tillid og frisættende 

ledelse. 

Pilotprojekt 

 En arbejdsplads, der står overfor at skulle håndtere en større konkret udfordring, hvor 

principperne i frisættende ledelse vil være en oplagt løsningstilgang at prøve, kan indgå i et 

pilotprojekt med konsulentstøtte fra HR-afdelingen til at gennemføre processen. 

Erfaringerne vil efterfølgende kunne videndeles.   

Ledelsesevalueringen  

 Spørgerammen i den kommende ledelsesevaluering (efterår 2014) indeholder en række 

spørgsmål, der relaterer sig til frisættende ledelse som tilgang. Det vedrører bl.a. de 

spørgsmål, der forholder sig til ledelsesgrundlaget. Det vil være muligt at udtrække 

besvarelserne på disse spørgsmål på tværs af arbejdspladserne og dermed skabe et 

overordnet indtryk af den vurderede praksis i forhold til frisættende ledelse. Da der ikke 

spørges ind til selve begrebet ”frisættende ledelse” (og ej heller bør gøres på nuværende 

tidspunkt) og direkte praksis vedr. dette begreb i ledelsesevalueringen, vil det dog kun være 

en afledt status givet ud fra andre spørgsmål, der kan trækkes på.  

 Ved at se på de lokale besvarelser af spørgsmålene vedr. bl.a. ledelsesgrundlaget i 

ledelsesevalueringen, kan der endvidere skabes et udgangspunkt for drøftelser lokalt på 

arbejdspladserne om, hvorvidt frisættende ledelse allerede praktiseres eller bør praktiseres i 

højere grad.  

Master Classes 

 Der udbydes Master Classes i stedet for lederdage i 2015. En del af emnerne vil være 

målrettet kompetenceudvikling i forhold til tillidsdagsordenen, f.eks. frisættende ledelse, 

tværfagligt/-organisatorisk samarbejde og samskabelse. Udbud sker til alle ledere, og det vil 

være muigt at melde ledelsesgrupper til samlet.  
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6 Kompetenceudvikling 

Strategisk kompetenceudvikling 

Nye dagsordener, strategier og kulturforandringer – herunder tillidsreform, ny velfærd og 

frisættende ledelse - resulterer typisk i et behov for kompetenceudvikling af ledere og 

medarbejdere.   

 

Bag tillidsdagsordenen ligger blandt andet et ønske om at udvikle vores velfærdssamfund, hvor 

ledere og medarbejdere frisættes, får øget råderum, færre regler/procedurer og mere indflydelse på 

løsningen af kerneopgaverne. De bliver dermed i stand til at bruge deres fagligheder på nye og 

andre måder og i andre samarbejdsrelationer.  

 

Medarbejderudvikling 

Det kræver, at mange års regelbunden faglighed og rutiner i nogen grad skal aflæres – og erstattes 

af i højere grad tillid og selvtillid i forhold til at kunne udøve sin faglighed og nu sammen med 

andre, hvad enten det er borgere, frivillige, andre kolleger, erhvervsliv eller andre fagligheder. De 

generelle kompetencer, der er behov for at styrke er bl.a.:   

 Selvledelse og medarbejderroller – indtagelse af det udvidede råderum 

 Samskabelse og facilitering – både med borgeren, aktive medborgere (frivillige), øvrige 

kolleger og samarbejdsparter 

 Kulturforandring – frisættende tilgang, bidrage på nye måder til løsningen af opgaverne 

Det anbefales, at lederne indtænker udviklingen af disse kompetencer i medarbejdernes 

kompetenceudvikling sammen med udviklingen af de fag-faglige kompetencer, som også er 

nødvendige for at give medarbejderne selvtillid til at kunne påtage sig et fagligt ansvar, hvilket er 

nødvendig for at kunne indtage det udvidede råderum. 

 

Ledelsesudvikling 

Forudsætningen for, at medarbejderne kan bruge og udvikle deres kompetencer på nye måder, er, 

at de får den rette ledelse til at kunne gøre det baseret på tillid, frisættende ledelse, innovation, 

tværfagligt/-organisatorisk samarbejde og samskabelse. Temaer og metoder som allerede 

planlægges adresseret i det nye strategiske ledelsesudviklingsprogram.  

 

Der udbydes endvidere Master Classes i stedet for lederdage i 2015. Det anbefales, at en del af 

emnerne vil være målrettet kompetenceudvikling i forhold til tillidsdagsordenen, f.eks. frisættende 

ledelse, tværfagligt/-organisatorisk samarbejde og samskabelse. Udbud sker til alle ledere, og det 

vil være muligt at melde ledelsesgrupper til samlet.  
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7 Videre arbejde med tillidsreformen 

 

Tillidsreformen er et af de fem spor i direktionens strategiplan, som er påbegyndt i 2014. Arbejdet 

med tillidsreformen inddeles i to faser: 

 1. fase: I 2014 er der fokus på råderum og tillid internt i organisationen 

 2. fase: I 2015 sættes der fokus på tillid i samarbejdet med borgere og virksomheder 

Arbejdet med råderum og tillid internt i organisationen i fase 1 afsluttes ikke i 2014, men der er i 

2014 gjort et forberedende arbejde (bl.a. i form af indeværende rapport med anbefalinger), som 

det videre arbejde med råderum og tillid internt i organisationen bygger videre på. 

7.1 Fase 2: tillid i samarbejdet mellem borgere og virksomheder 

Citat fra Direktionens Strategiplan 2014: 

 

”Frederiksberg Kommunes eksistensgrundlag/eksistensberettigelse er de borgere og virksomheder, 

som bor i kommunen. Dette er de centrale og overordnede målgrupper for kommunens 

kerneopgaver. Borgere og virksomheder er ikke alene modtagere af de ydelser, som kommunen 

leverer, men samarbejdspartnere for kommunen i forhold til hvorfor, hvordan og hvornår 

opgaverne løses. Ny velfærd er baseret på dette. Frederiksberg Kommune skal facilitere dette 

samarbejde, og ligesom det gælder for det interne samarbejde i organisationen, skal samarbejdet 

baseres på tillid. Frederiksberg Kommune skal levere løsninger, som er baseret på tillid til borgere 

og virksomheder. Livet for borgere og virksomheder skal gøres lettere. 

 

Arbejdet vil basere sig på en område-for-område gennemgang, hvor fokus er på at gøre det lettere 

for borgere og virksomheder, herunder: 

 Fjernelse af bureaukratiske arbejdsgange, kontrol og dokumentationskrav mv. i forhold 

til borgere og virksomheder 

 Forenkling af borgeres og virksomheders indgang til kommunen 

 Relationen mellem kommunen og målgrupperne kan udvikles fra en myndighedsrelation 

til i højere grad et samarbejde om udvikling af lokalsamfundet  

 Borgere og virksomheder som samarbejdspartnere i innovation 

 Tillid til borgeres og virksomheders evner og handlekraft” 

 

I Direktionens Strategiplan 2015 vil emnet blive foldet yderligere ud, og organiseringen af arbejdet 

vil blive beskrevet. 
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8 Arbejdsgruppens medlemmer 

 

Til at arbejde med tillidsreformen gennem opfølgning på anbefalingerne fra råderumsrapporten, 

besluttede direktionen at fortsætte med den arbejdsgruppe, som udarbejdede råderumsrapporten, 

dog med Kommunaldirektøren som formand. 

Arbejdsgruppens medlemmer: 

Torben Kjærgaard, Kommunaldirektør (formand) 

Johanne Schneider, Leder af F86 

Margit Jensen, Forstander på Østervang 

Niels Henrik Jensen, Leder af Opgangsfællesskabet/SKP-ordningen 

Torben Lauren, Sundheds- og Omsorgschef 

Henriette Lilleør, Økonomichef i SSA 

Jens Eriksen, Leder af den kombinerede institution Bryghuset/Hobitten 

Niels Christophersen, Skoleleder på Skolen ved Duevej 

Bjarne Benda, Leder af Fritids- og Ungdomsklubben Huset 

Jette Hülsen, Leder af den kombinerede institution Louis P 

Jens Thygesen, Stabschef i BUO 

Tina Pihl, Bibliotekschef 

Birgitte Rømer, HRchef 

Nanna Vestereng, Budget- og regnskabschef 

Anna Sønder, Afdelingschef i Udvikling og Dokumentation 

Conni Thuesen Klingenbjerg, Chefkonsulent i Udvikling og Dokumentation 

 

 

 

 



Bilag 4 

 

Spørgeguide, Malenes masterafhandling 
Arbejdstitel: Hverdagens strategi – plan, praksis og kontekstforståelse 

1. Hvad oplever du er vores formål i Fællesrådgivningen? Hvorfor er vi sat i verden? Hvilke 

resultater skal vi levere som afdeling? Hvad betragter du som din kerneydelse? 

 

2. Hvad brænder du for i arbejdet? Hvad motiverer dig mest? 

 

3. Hvad giver ikke så meget mening for dig? Hvad virker demotiverende? 

 

4. Hvordan ser du forbindelsen mellem dit eget arbejde og den samlede afdeling? Hvornår 

tænker du selv, at du bidrager bedst til vores formål? Er der sammenfald med det, som 

giver bedst mening for dig? 

 

5. Hvad læner du dig op af, når du skal træffe beslutninger i dit daglige arbejde? Hvad styrer 

du efter? 

 

6. Hvad ville du gøre anderledes, hvis du var privatpraktiserende? Hvad er fordele og ulemper 

ved at være del af et fællesskab? 

 

7. Hvad er du optaget af at udvikle? Hvorfor? Hvordan vil du gøre det? Hvilke forhindringer er 

der? 

 

8. Hvad ser du som de vigtigste prioriteringer for udvikling i Fællesrådgivningen det kommende 

år?  

 

9. Oplever du behov for overordnet styring af det faglige arbejde i Fællesrådgivningen? 

 

10. Hvordan forstår du begrebet ”strategi”? 

 

11. Hvad er din erfaring med nedskrevne strategier? Har de udviklet dit arbejde? Hvordan? Har 

de hæmmet dit arbejde? Hvordan? 

 

12. Hvilken rolle spiller tillid for dig i dit arbejde? 

 

13. Hvad er din erfaring med, at en leder viser tillid eller mistillid? Hvilken effekt havde det på 

dig? 

 

14. Som en del af tillidsreformen taler direktionen om ”frisættende” ledelse. Er der områder, 

hvor du med fordel kan ”sættes fri” i forhold til dit arbejde?  

 

15. Hvilket godt råd vil du give mig som leder, hvis jeg skal være med til at sikre, at dine gode 

ideer og erfaringer bruges så godt som muligt i Fællesrådgivningen? 

 

16. Hvilket godt råd vil du give mig som leder, hvis jeg skal være med til at sikre, at 

Fællesrådgivningen bliver en succes set fra direktørens og politikernes perspektiv? Hvordan 

kan du selv være med til at sikre dette? Hvordan kan dine kolleger være med? 



 



 

17. marts 2015 

Bilag 5 

Visionspapir 

 

For arbejdet i Fællesrådgivningen betyder det, at: 
 Vi arbejder ud fra et systemisk perspektiv 

 

 Samarbejde og fokus på opgaven skaber et forpligtende arbejdsfællesskab, der er båret af respekt og anerkendelse - hvor den 

enkelte trives og profiterer af, at være del af en helhed 

 

 Generøsitet med viden er en forudsætning for at sikre kvalitet i opgaveløsningen 

 

 Vi arbejder for, at de samlede ressourcer i Fællesrådgivningen udnyttes på bedste vis i forhold til børnene og de unge 

For samarbejdet med det øvrige Børne- og Ungeområde betyder det, at: 
 Samarbejdspartnere i de enkelte funktionsområder oplever, at samarbejdet med Fællesrådgivningen er meningsfuldt og gør en 

forskel 

 

 Fællesrådgivningen indgår i løbende dialog med samarbejdspartnere for at udvikle metoder og indsatser, hvor der er brug for det 

 

 Fællesrådgivningen får øje på tværgående udviklingsmuligheder og igangsætter samarbejder på tværs af funktionsområder 

Fællesrådgivningen for Børn og Unge 

 Udvikling  

Fællesrådgivningen understøtter udviklings-, deltagelses- og læringsmuligheder for 

kommunens børn og unge 

 

 Fællesskaber 

Fællesrådgivningen arbejder med fællesskaber – problemer må forstås og løses i den 

kontekst, de viser sig  

 

 Samskabelse  

Fællesrådgivningen sætter høj faglighed i spil sammen med netværkets ressourcer – både 

det private og det professionelle netværk 

 

 Helhed  

Fællesrådgivningen samarbejder på tværs i et helhedsperspektiv med udgangspunkt i den 

enkelte familie eller gruppe 
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Formaliseret strategi 

”Hvorfor” og ”Hvad” 

Strategisk selvledelse 

”Hvad” og ”Hvordan” 

Social 

kapital 

Bilag 6 

Hverdagens strategi  

 

Tillid 


	Forside
	MasterafhandlingOffentlig
	Bilag 2
	Blank
	Bilag 3
	Bilag 4
	Blank
	Bilag 5
	Blank
	Bilag 6

