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Gentofte Kommune



• Introduktion til Gentofte Kommune
• GK’s organisation og aktuelle udfordringer
• Historien om MED – hvor kom vi fra, hvor er vi nu og hvor 

bevæger vi og hen?
• Summepause

• Spørgsmål, dialog

• PAUSE

• Konkrete projekter og MED-inddragelse – oplæg, summepauser
og dialog

• Kommuner i forandring
• Robusthed
• Sammen om Fremtidens kommune

Agenda



Kort præsentation af Gentofte Kommune

• 75.500 borgere
• 5.700 medarbejdere (årsværk)

• 250 km offentlig vej, 500 km fortov, 85 km cykelsti og 8 km motorvej
• 3 jernbaner og 8 S-togs stationer

• 26 km2

• 33.000 boliger: 31% parcelhuse, 7% rækkehuse, 62% etageboliger
• Ejerbeboede boliger 55%, lejerbeboede boliger 45%

• 55 daginstitutioner (22 selvejende)
• 12 folkeskoler og 1 ungdomsskole
• 10 sociale børneinstitutioner (4 

selvejende)
• 15 bo- og dagtilbud for voksne (7 

selvejende)
• 12 plejehjem (5 selvejende) 

• 6 biblioteker og kulturhuse
• Kildeskovshallen, Sportsparken mv
• 16 offentlige legepladser
• 4 kommunale kirkegårde
• 1 materielgård med genbrugsstation



• Krav fra borgerne til velfærden
• Udgiftspres, bl.a. til flygtninge og på 

sundhedsområdet
• Udgiftsloft
• ’Moderniserings- og effektiviseringsbidrag’
• Udligningsreform i 2018

Ny virkelighed



BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE 
RESSOURCER – OG

ROBUSTHED

SIKKER DRIFT

RADIKAL 
INNOVATION

MERE FOKUS 
PÅ EFFEKT 



TransformationTransformation

God til sikker 
styring

God til innovation 

Mindre linje, mere netværk 

Traditionel hierarki Kombineret 



Omstilling

Administrativt

MED

Politisk

Strategisk omstilling på flere niveauer

”Opgaven sætter holdet”







Vores MED historie

Hvorfor ændrede Hovedudvalget kurs?

• Budgetreduktioner i 2010 udviklede stor involvering af 
medarbejderrepræsentanter 

• Et fælles ønske om at gennemføre reduktionerne med 
færrest mulige omkostninger for borgere og 
medarbejdere

• Processen udviklede gensidig tillid mellem parterne 
• Enighed om principper, proces og støtte ved 

afskedigelser
• Fælles ønske om at (sam-)arbejde på et andet 

grundlag



Vores MED historie

Hvordan ændrede Hovedudvalget kurs? Step 1

• Vi udviklede et nyt grundlag for vores aktiviteter
- En toårig, dynamisk årsplan
- Temamøder – med brede dagsordner og åbne drøftelser, 

f.eks. om samarbejdet med frivillige og HR-strategi
- Uformel dialog mellem møderne
- Opgaver udformes i arbejdsgrupper under HU
- Kontaktudvalget deltager i temamøder og i møder om 

budget – bred deltagelse og forankring
- Tidlig og konsekvent inddragelse af tillidsrepræsentanterne
- Tillidsrepræsentanter er med i organisations- og 

ledelsesudvikling og i innovation



Vores MED historie

Hvordan ændrede Hovedudvalget kurs? Step 2

• Udvikling af ny mødestruktur – færre og kortere møder, 
sparet tid bruges til fx forberedelse og arbejdsgrupper

• Flere opgaver løses mellem møderne og i arbejdsgrupper
• Meget mere dialog mellem Hovedudvalget og resten af 

MED-organisationen
• Hovedudvalgets medlemmer indgår som sparringspartnere 

på lokale arbejdspladser
• Hovedudvalget deltager i processer sammen med 

kommunens Chefforum
• Udvikling af samspil mellem ledere og tillidsrepræsentanter



Vores MED historie 

Hvad er gevinsten?

• Tillid til hinanden – vilje til dialog og fælles problemløsning
• Lyst og engagement til at deltage i arbejdet
• Hovedudvalget er et centralt strategisk forum
• Mere kvalificerede og hurtigere beslutningsprocesser
• Indgivelse af mening – substans frem for formalia 
• Hovedudvalget understøtter organisationen
• Nyt samspil mellem ledere og tillidsvalgte
• Medarbejderne er med i det strategiske samarbejde om 

udvikling af kommunen
• Et stærkere MED i hele kommunen



Vores MED historie 

Hvilke forudsætninger skal være i orden? - og hvordan 
vedligeholder man den gode spiral?

• Interesse i og vilje til en ny, fælles retning
• Gensidig tillid og vedholdenhed
• Kunne løfte sig over forestillingerne om ’A side’ og ’B side’ 

hen imod et ’sammen om’
• Det hjælper altid med en brændende platform…
• Det er at fortælle historien – hvad var vores udgangspunkt og 

hvor er vi nu? – gøre det til den ’store fortælling’ om 
samarbejdskulturen i Gentofte Kommune

• Er det altid ’piece of cake’? Nej…



Sum…

• Hvad bliver I mest optaget af?
• Hvordan kan I bruge vores erfaringer i jeres 

MED?
• Hvilke konkrete skridt kan I tage for at udvikle 

jeres MED?



En kommune er ikke, hvad 
den har været  …. ☺



Samskabelse

• Udvikling af velfærden
• Samskabelsesprocesser
• Etablering af chefforum/direktion

• Fælles prioritering af store indsatser
• Fra myndighed til serviceleverandør til samarbejds

partner

• Bygge bro
• Med borgere, brugere, frivillige

• Vi gør det sammen



Frikommune – i samarbejde med Gladsaxe 

• 22 forsøg fordelt på: 
• Beskæftigelse
• Skole
• Dagtilbud
• Social & sundhed
• Teknik & miljø Nu 

• Kommunen

• Horisontalt samarbejde 

• Tilladelse 

• Kommunalt ansvar 

Fremtiden
• Velfærdslaboratorium

• Vertikalt samarbejde mellem stat og 
kommune 

• Samskabelse

• Fælles ansvar 

Frikommuneforsøg – et samarbejde på tværs



Samarbejde på tværs

• 4 kommune samarbejde (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk 
og Rudersdal)

• Organisering 
• En overordnet styregruppe af kommunaldirektører 
• Styregruppe pr. område med fagdirektører
• 11 arbejdsgrupper indenfor: 

• Administration fx: Indkøb, it 
• Ældre og Sundhed fx; 

• Velfærdsteknologi ; Mobil interaktiv genoptræning og demens 
• Plan og Miljø fx; Digital Byggesag 
• Børn og Unge fx; 

• Synlig læring – kompetenceudvikling af lærere
og pædagoger

Udvikler sammen 
Løser opgaven sammen
Drifter sammen 



Husk MED og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpolitik
Strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Robusthed
Mere effekt af APV og trivselsdialoger
Øget værdi af arbejdsmiljøindsatsen

Forebyggelse af vold, trusler og krænkelser i arbejdet



Sum…

Organisationer forandrer sig:

Hvordan sikrer man arbejdsmiljøet, når 
organisationer forandrer sig?

Hvordan sikrer man MED-indflydelse og –ansvar, 
når organisationer ændrer sig løbende?

B-a



Robusthed



Vi skal udvikle vores velfærd for færre ressourcer 

For at lykkes med det og holde fast i Gentofte Kommune 
som attraktiv arbejdsplads, skal vi være robuste

Robusthed er det andet ben i vores overordnede strategi

Hovedudvalget har udformet en robusthedsstrategi og 
aktiviteter, der understøtter strategien

Gentofte Kommune  ·  Robusthed 4



Robusthed er
At være god til at klare nye udfordringer 
• både i forhold til andre mennesker, svære opgaver og håndtering 

af dilemmaer

At være modstandsdygtig, smidig og kunne omstille s ig
• når der er mange skift i relationer i og udenfor organisationen

At turde stå ved og erkende sin sårbarhed
• når det indimellem kan være svært at finde mening i dagligdagen 

og i de mange forandringer
• et fælles og kollegialt ansvar at være opmærksomme på 

hinanden

Gentofte Kommune  ·  Robusthed 4



Robusthedshuset
Hvordan kan vi arbejde 
med robusthed?

Gentofte Kommune  ·  Robusthed 25



Hvad er en robust arbejdsplads?

Vi arbejder med to sider af robusthed 
– Organisatorisk og individuel robusthed – og med 
vægt på den organisatoriske side

Udgangspunktet for at styrke robusthed på arbejdspl adsen, 
er en fælles forståelse af vores kerneopgave: 
• Ikke bare hvad vi laver, men hvorfor vi laver det – den forskel vi 

vil gøre - kerneopgaven
• Dialogen om hvordan vi samarbejder – styrkelse af 

arbejdsfællesskabet

Robusthed hos den enkelte handler bl.a. om:
• Eget bidrag til god kvalitet i arbejdet og samarbejdet
• At trives og finde mening i arbejdet

Gentofte Kommune  ·  Robusthed 5



Sum…

Hvordan kan I arbejde med robusthed? 
Hvad er det vigtigste fokus for jer?
Hvad lægger I vægt på?



’Sammen om Fremtidens Kommune’



’Sammen om Fremtidens Kommune’

• Samarbejdet mellem TR og leder er afgørende for, at vi 
kan løse opgaverne i ’Fremtidens Kommune’

• TR bidrager med ideer, løsninger og perspektiver fra et 
medarbejderperspektiv

• ’Sammen om Fremtidens Kommune’ videreudvikler 
vores tillidsfulde samspil mellem TR og leder

• TR og leder skal sammen løse hverdagens opgaver og 
udvikle kerneopgaverne og organisation

• TR og leder skal sammen skabe fremtiden – og gøre 
det sammen med alle tillidsvalgte og medarbejdere



TR’s platform

Kolleger

Arbejds-
giver

TR

Fag-
forening

Opbakning og legitimitet

Karsten Brask Fischer



TR som deltager i den strategiske proces

Den 
politisk-

strategiske 
proces

Arbejdsplad
srummet

Det 
individuelle 

rum

Aftale-
rummet

Fra formel drøftelse til 
engageret dialog

Fokus på regler og 
rettigheder – som 
ikke er personlige

Fra eksekvering af 
rettigheder til 
udvikling af 
kerneopgaven

Medlemme
r 

Arbejdsgiv
er

TR

Fagforenin
g

Bevarer sin platform 
mens man tager del i 
den strategiske 
proces

Karsten Brask Fischer



Sammen om Fremtidens Kommune

Hvilke krav stiller samspillet til os:

• TR skal kunne se udfordringer og løsninger i 
ledelsesperspektiv

• TR skal have nye kompetencer og træne dem
• TR skal kunne stå på mål og tage medansvar for de 

fælles beslutninger
• Lederen skal sammen med TR skabe de rum, de 

begge skal samarbejde og have mod til at ’lukke’ TR 
ind i rummene

• Lederen skal have tillid til, at TR bidrager med et 
kompetent samspil i de fælles rum



Hvordan har vi gjort det?

• Input fra MED om, hvordan samspillet skal forme sig
• Dialoger i MED, med afsæt i inspirationsmaterialer
• Workshops for TR og ledere om udvikling af samspillet
• TR og ledere deltager sammen i organisationsudvikling
• Vi indtænker konsekvent  og systematisk samspillet i alle 

opgaver og i udviklingen af vores organisation
• Opbakning fra Kommunalbestyrelsen – samspillet med i 

budgetaftale
• FTF-c som samarbejdspartner og ambassadør – også i 

forhold til OAO og AC
• Fortalt historien og formidlet ’budskabet’  hos os selv, i 

andre kommuner, i faglige organisationer, på konferencer 
og i medier, igen og igen…



Sum…

Hvilke muligheder og udfordringer ser I i at 
være sammen om fremtiden?


