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…der kan løse sin kerneopgave
• Kerneopgaven sætter værdiskabelsen for borgeren i centrum. 

• Den værdi man skaber er der defineret en ramme for politisk 
• Det er den ”samfundsopgave” arbejdspladsen løser
• Der har fokus på en effekt, arbejdsfællesskabet skaber for borgeren

• Effekten er ofte defineret som en forandring der finder sted for borgeren
• Kerneopgaven bliver altid defineret

• Hvis ikke bevidst så ubevidst – hvis ikke fælles så individuelt
• Det er drivkræften og motivationsfaktoren

• Gode og legitime beslutningsprocesser har fokus på at styrke 
løsningen af kerneopgaven

Eksempel: Understøtte at børn får lige muligheder for læring, 
udvikling og trivsel
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De fælles udfordringer

• Demografisk udvikling
• Faldende børnetal
• Pres på ældreområdet

• En dagsorden om rehabilitering
• Brug af velfærdsteknologi
• Nye styringsformer – ændrede 

krav til styringen af institutioner 
mm

• Samarbejde med frivillige og brug 

af særlige ansættelsesformer
• ”En byge af reformer” –

reformering som en dagsorden
• Folkeskolereform og inklusion
• Digitalisering
• Pres for innovation – forventning 

om forandring

…langsigtet pres på arbejdspladsen – typisk fra omverden – som 
påvirker muligheden for at løse kerneopgaven, men hvor løsningen 
endnu ikke har krystalliseret sig



Fælles udfordringer
Som den tillidsvalgte kan melde sig ind i

Set fra arbejdspladsen :
 Udfordringen går ikke bare væk – har et længere sigte
 Kan ikke bare besluttes væk af den ledelse vi samarbejder med
 Påvirker arbejdspladsen i væsentlig grad

 Stiller nye krav til arbejdsplads og opgaveløsning
 Vil ændre vilkårene for arbejdets udførelse

 Vi har ikke fundet en samlet løsning på udfordringen – og er nødt til at 
forholde os til den

 Ledelsen er enig med os i beskrivelsen af udfordringen

Eksempel fra en pædagogisk arbejdsplads:
Ny ledelsesstruktur skaber problemer i 
organiseringen af dagligdagen; opgaver falder 
mellem stolene
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Definere konkrete tiltag

• Større udfordringer kan sjældent løses med et snuptag
• Kræver at der sættes positive forandringer i gang – løbende

• Behov for at beslutte konkrete tiltag
• Konkrete og afgrænsede
• Indebærer en konkret forandring af det vi gør i dag
• Man kan spørge om: ”Vil du/I være med til at…?”
• Man kan vurdere konsekvenser – positive som negative – ved at 

gøre det

Eksempler:
- Delegere skemalægning til udvalgte medarbejdere
- Mere systematisk samarbejde/møder med skolen om udsatte børn
- Fast teamstruktur omkring beboerne hvor alle funktioner er med



Styrkelse af kerneopgaven
Som fælles kriterier for gode beslutninger

TrivselTrivsel

ProduktivitetProduktivitet

KvalitetKvalitet

Evne til at agere effektivt (kvantitet)
• Fx bruge tiden rigtigt
• Antal leverede/ producerede enheder pr. ressource
• Højere produktivitet = flere leverancer med samme ressourcer

Evne til at skabe værdi
• Oplevelsen af værdi 

målt hos borgeren
• Efterlevelse af 

faglige standarder

Arbejdspladsens 
sociale tilstand
• Relationer på 

arbejdspladsen
• Faglig stolthed, 

anerkendelse og 
identitet

• Lavt sygefravær
Kerne-

opgaven



Tiltag der skaber forbedringer

Hvordan vil bidrag 
påvirke trivsel:

Kræver accept af at 
”ligemænd” 
planlægger på andres 
vegne
Giver større 
medejerskab til 
skemaerne

Hvordan vil bidrag 
påvirke kvaliteten:

Skemalægning vil 
være mere tilpasset 
den konkrete praksis, 
fordi skemalægger 
har konkret viden

Hvordan vil bidrag 
påvirke 
produktiviteten:

Frigør tid fra leder –
som medarbejdere 
så skal bruge

Fælles 
udfordringer:

- Ny 
ledelsesstruktur 
skaber problemer 
i organiseringen af 
dagligdagen

Konkrete tiltag som styrker 
kerneopgave:

Delegering af 
skemalægning til udvalgte 

medarbejdere
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Tillidsvalgtes platform
Håndtering af krydspres

Delegering, støtte 
og kompetence-

udvikling

Opbakning og legitimitet

Påvirke 
beslutninger

Kolleger

Ledelse

Tillids-
valgt

Fag-
forening



Platformen kan styrke legitimitet i beslutninger
Men indenfor en ramme (social kontrakt)

Overenskomsten og 
reglerne 
overholdes – og  
faglige politikker 
respekteres

Skabe bedre rammer for opgaveløsning

Være 
løsningsorienteret 
og tage medansvar

Kolleger

Ledelse

Tillids-
valgt

Fag-
forening
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Aftalerummet
• Et rum hvor man indgår aftaler

• Traditionelt bygget op omkring 
overenskomsten 

• Men et andet aftalerum dyrkes: 
Retningslinjer, politikker, 
beslutninger

• Tillidsvalgte tager medansvar
• For at formalisere kollegernes vilkår; 

definere rettigheder og pligter
• Sikre at aftalen er gennemskuelig; 

man ved hvad der er aftalt

• Krav til tillidsvalgte 
• Bakke op omkring fælles aftaler
• Afgøre hvad man kan stå på mål –

har platformen til at tage ansvar 
for

Formalisering af det aftalte
Graden af forpligtelse

Fælles 
forståelse
(beslutning)

Retningslinjer,
politikker

Lokalaftaler 
under OK



Dialog-rummet

• Formel og uformel dialog om det der 
sker på arbejdspladsen
• Udveksling af viden, synspunkter og 

perspektiver
• Mere end blot gensidig information

• Blive klogere sammen gennem dialog
• Dialogen der – ideelt set – tager form som 

en fælles undersøgelse

• Krav til tillidsvalgte 
• Deltage i dialogen uden forudindtagede 

positioner og taktikker
• Adskille dialog og aftale
• Evne at diskutere konsekvenser af 

forandringer, udfordringer mm – uden at 
det opfattes som ”illoyalt”

Gensidig 
information

Udveksle viden 
og synspunkter

Undersøgende 
dialog

Opbygge fælles forståelse gennem dialog
Graden af undersøgelse



Det individuelle rum

• Håndhæve regler og rettigheder
• Sygesamtaler, tjenstlige samtaler, 

lønforhold, 
kompetenceudvikling…

• Den tillidsvalgte er kollegaens 
advokat
• Fokus på den enkelte som har 

rettigheder
• Bevare sin legitimitet overfor 

kollegerne ved at være der for 
den enkelte

• Levere den ”service” 
fagforeningen forventer

• Krav til tillidsvalgte 
• Legitimitet ligger i at rollerne / 

positionerne respekteres

Håndhævelse af rettigheder
Graden af håndhævelse (tillidsvalgte)

Vejlede 
og 
rådgive

Støtte og 
bisidde

Forhandle



Samarbejdets rum

Gode 
beslutning

er

Dialog-
rummet

Det 
individuelle 

rum

Aftale-
rummet

• Vi træffer beslutninger 
sammen og står på mål 
for dem sammen

• Og vi stopper 
forhandlingsprocessen 
når aftalen er indgået –
eller ikke indgået

• Vi bliver klogere sammen
• Evner at diskutere konsekvenser af 

forandringer, udfordringer mm –
uden at det opfattes som ”illoyalt”

• Regler og rettigheder 
håndhæves ved individuelle 
”sager”

• Vi respekterer og anerkender 
at vi har forskellige roller
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