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1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Lone er ordstyrer 
 
 

 
2) Sammenhæng mellem trivsel og det at arbejde i en politisk styret 

organisation 
 

Mødet er et temamøde om at arbejde i en politisk styret organisation, 
og om hvad kan kan gøre ved medarbejdernes trivsel.  
 
Alle offentligt ansatte i stat, region og kommuner er ansatte i politisk 
styrede organisationer. Den offentlige sektor er kendetegnet ved en 
stram og relativ ugennemsigtig økonomi. Vi inddrager også 
betydningen af forskellige (modsatrettede) styringsparadigmer i den 
offentlige sektor. 
 
Drøftelserne danner baggrund for, at RB drøfter medlemsrettede 
aktiviteter i forhold til trivsel.  
 
 
Karakteristika ved at arbejde i en politisk organisation: 

• Magten skifter. I region og kommuner ved 4. år. I staten hver 4. år 
eller hyppigere. 
 

• Politikere er ildsjæle og bliver valgt på deres forskelligheder og 
deres uenigheder. Politikerne er konkurrenter. 
Modsat en privat virksomhed er der ikke enighed om, hvad vej vi 
skal og hvad der er målet. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

• Politikere er almindelige borgere og har pr. definition ingen særlig 
viden om det faglige arbejde. 
 

• Nye politikere vil måske en helt anden vej eller fortsætte af samme 
vej.  
 

• Praksis viser, at der er forskel på hvor tæt politikerne er på borgere 
og medarbejdere, og forskel på hvor meget politikerne påvirker 
arbejdsforholdene. 
 

• Praksis viser også forskel på, hvordan embedsværket fungerer. Helt 
forenklet er det spørgsmålet, om direktøren understøtter eller styrer 
politikeren. 
 

Anna-Marie supplerer ovenstående med et kort mundtligt oplæg. 
 
Styringsparadigmer i den offentlige sektor: 
På vores medlemsmøder ”Krydspres på myndighedsområdet”  
præsenterede oplægsholder Lotte Bøgh Andersen de 

tyringsparadigmer,  
der i dag eksisterer side om side i den den offentlige sektor: 
De 3 klassiske styringsparadigmer: 

• Bureaukrati 

• Profession 

• New Public Mangement 
Suppleres af: 

• New public Governance 

• Digitalisering 
 
Aht de af jer, der ikke var på medlemsmøderne, supplerer Anna-Marie  
kort ovenstående. Der vedhæftes også en af Lotte Bøgh Andersens  
slides. 
 

 
 
 
Herefter drøfter vi, hvad der er godt ved at arbejde i en politisk  
Styret organisation, og hvad der er svært eller udfordrende. Hvad  
gør det ved medarbejdernes trivsel? 
 
 

OPSAMLING FRA GRUPPE-ARBEJDE: 

Godt ved at arbejde i en politisk styret organisation 

• Positivt at klare udmeldinger / værdier fungerer som styring 

• Hvis den politiske holdning fremmer faglig udvikling mv. giver det synergi. 

• Hvis man kan fremføre sine mål, så de harmonerer med politiske målsæt-

ninger er det positivt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

• Bureakrati. Alle skal have lige ret til samme behandling  

• Profession: Det som den enkelte har brug for. Borgerne føler sig inddraget 

• New public mangement: ”Kasserne” gør det struktureret og måske mere 

effektivt. Hurtigere ekspedition. 

• New public governance: Økonomisk/ ressourcemæssig besparelse for 

samfundet 

• Digitalisering: Tidsrøver. Velfærdsteknologi hjælper i forhold til mangel på 

varme hænder. Journalisering sparer tid på den lange bane. 

 

• Mulighed for fornyelse hver 4. år 

• At rammerne er kendte. 

 

 

Svært eller udfordrende ved at arbejde i en politisk styret organisation 

• Bureakrati. Begrænsning, kan hæmme / umuliggøre den bedste beslut-

ning 

• Profession: Risisko for forskelsbehandling. Kan være meget personbåret 

hvilken indsats borgeren får 

• New public mangement: Excel-ark styrer indsatserne. Manglende indsigt i 

hverdagen på ”gulvet”. Økonomi er styrende 

• New public governance: Nogle kan få et ansvar pålagt som de ikke ønsker. 

Profesionalisme? 

• Digitalisering: Tidsrøver. Nogle bliver hægtet af 

 

• Usikkerhed 

• Tung 

• Skjulte dagsordner’ 

• Ingen flexibilitet 

 

• Ressourcekrævende. Dont change horses in the middle of the stream 

• Kan være svært at være i, hvis det går mod de værdier, som man selv står 

for 

• Vigtigt at sikre ”buttom up”. Svært hvis man ikke kan det. 

• Interpelationsproces 

 
 
 
Endelig drøfter vi, om og hvad RB kan gøre for at understøtte  
medarbejderes trivsel i en politisk styret organisation. 
I den forbindelse skal vi huske: 

• Arbejdsgiveren har ledelsesretten, dvs. retten til at bestemme hvad 
der skal laves og hvordan. 

• Arbejdsgiveren har ansvar for et godt arbejdsmiljø. AMiR og TR 
bidrager. 



 

 

 

 

 

 

 

• Etf uddanner TR og AMiR og tilbyder endvidere temadage mv. hvor 
ledere også deltager. Det, vi evt. skal gøre i regionen, skal være 
noget andet. 
 

OPSAMLING FRA PLENUM: 

 

Hvad kan RB evt. gøre? 

 

Fortsætte indsats fremadrettet: 

• Fortsat tilbyde dialogmøder med regionsformand på arbejdspladserne. Evt. 

udvide tilbuddet ved at inddrage RB-medlemmer  

• Fortsætte mulighed for at invitere ledere (af anden faggruppe) med til rele-

vante arrangementer 

• Fortsat lave fyraftensmøder målrettet bestemte medlemsgrupper 

 

 

Overvejelser som kan indgå i forslag til handleplan, som fremlægges på 

GF19 

• Indsats A 

o Bevare faglig stolthed i tværfaglig organisation 

o Obs. kerneopgaver vrs. brede opgaver 

o Medlemmer skal huske at kerneopgaven er bred 

o Gøre synligt: Fremtidens arbejdsmarked (obs. uddannelsesreform) 

o Medlemmer skal huske at ting forandres 

o Evt. arrangement ”Bevar den indre ro” 

 

 

• Indsats B 

• Modvirke at nyuddannede får chok. Uddannes til ét, møder noget andet i 

virkeligheden 

• Hvordan er arbejdsmarkedet? 

• Foredrag generation Z? 

 

 
           

 
 

3) Evt.  
 

Fremadrettet varierer vi evalueringer, så de nogle sker på gule 
sedler, andre gange i plenum. 

 
 

 
 
Referent: Anna-Marie 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


