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- Hvorfor fokus på TILLID nu?
•
•
•
•

“MUSHROOMING” (Selveskalerende bureakrati)
Ressourcer til administration går fra kerneopgaven
Tunnelsyn (Vi handler kun på det der måles på)
Demotivation (Oplevelse af misillid)

OPGAVELØSNINGEN ER BLEVET RETTET MOD AT LEVE OP TIL STYRINGEN
…….FREMFOR AT STYRINGEN UNDERSTØTTER KERNEOPGAVEN
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Politikere
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tetskomis
sionen

Fagbevægelsen
Praktikere

Tillidsdagsordenens afsæt
- et opgør med kontrol?
”En skrækhistorie er f.eks.
jobkonsulenterne som bruger 80 %
af tiden på, så at sige legitimere, det
de gør. Altså redde deres egen røv.
Og så bruger de 20% på få folk i job.
Det burde jo være omvendt.”
(Konsulent ØKF)

”Der var også opstået en tendens til kontrol på kontrol på kontrol, og det var nogle
gange helt vanvittigt. Jeg skulle kontrollere min administrative medarbejder, og min
chef skulle kontrollere mig, og en anden skulle kontrollere ham. Det var der, hvor
man nogle gange tænkte, det her er simpelthen galimatias. Der var nogle, der
mistede kontrol over, hvor meget kontrol der er brug for…” (Leder i SOF)
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Tillid og kontrol
- Skælder de altid hinanden ud….?
”Et eksempel er pillerne. Lige her har vi
problemer med at få det til at fungere,
så her vil det være helt håbløst at sige
at ”jamen, her har jeg bare tillid til
dig”. Her hjælper kontrol jo. Her er det
en sikkerhed for medarbejderne at vi
har systemer der controller. ”

(Leder af træningscenter)

”Sådan var det vel meget i starten, indtil vi fik fod på hvad vi forstod med
tillid. Det var som om at hver gang der kom en anelse af styring som f.eks.
ferieplanlægning, vagtplanlægning…. så sagde man: Passer det nu også
med en tillidsdagsorden. Indtil man fandt ud af at tillid og kontrol ikke
altid skældte hinanden ud – at det var en balance.” (Konsulent i SUF)
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Tillidsunderstøttende kontrol?
Hvordan skaber man så kontrol som understøtter tillid?
• Kontrol der OPLEVES som meningsfuld
- Er tilpasset konteksten/ afpasset risikoen i opgaven
- Bidrager til kerneopgaven/ læring/ videndeling
• Øget (løbende) dialog om kontrol
Betyder til tider mindre
kontrol. MEN det
• Øget involvering i design af kontrol
handler især om
• Tættere relation imellem overordnet
meningsfuld kontrol.
og underordnet.
• Fjern/ Nær
• Formel/ uformel
• Være beredt på tillidsbrud og have strategier til håndtering (tackle
uhensigtsmæssige automatreaktioner).
!
?
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Afbureaukratiseringsspor
Oprydning og forenkling af eksisterende kontrol
• Indsats med at forenkle og fjerne overflødige,
eksisterende styringskrav som politikker, krav, regler
mv.
• Foregår både på politisk niveau og i flere af
fagforvaltningerne.
• Legitimerer dét at stille spørgsmålstegn ved
eksisterende styring.
”Der er en tendens til i ethvert system at man bygger
ovenpå og ikke får ryddet ordentligt op i det. (…)”
(Leder i Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen)

Meningssamlingen
- En genvej til direktionen I Socialforvaltningen
• Alternativt forum som kan indstille
direkte til Direktionen.
• Ser på dokumentation der “ikke giver
mening”.
• Samler aktører I sagen – udforsker
gennem dialog på tværs.
• “KORTSLUTTER” den klassiske
beslutningsvej igennem hierarkiet og
reducer afstanden i styringen.
• Har reduceret unødvendig kontrol og
afklaret misforståelser…..

Samskabelse af ny Døgn- og Ugeplan

Bonderupgaard Plejecenter I Københavns Kommune

• Har sparet 20-60% af tiden brugt til
dokumentation…
• Medarbejdere som drivkraft I
design.
• Samskabelse af løsning
• Fra 16 til 2 sider
• Jeg-sprog – fokus på menneske
ikke patient

”Vi havde en borger, der var sur, og folk gik nogle gange uden om ham. Efter den
nye døgn- og ugeplan er kommet, er der mange flere medarbejdere, der har lyst til
at gå ind og snakke med ham. I planen kom hans fortælling med. Han var bitter over
at blive ramt af blodprop. Men bag det lå et spændende liv med mange rejser, som
han glad fortalte om. Nu ved folk, hvorfor han reagerer, som han gør, og hvad der
gør ham glad at snakke om.” (TEAMLEDER)

FJERNE

LØSNING?
FORANDRE

FORANKRE

• Hovedoprydning i kontrollen
•
•
•
•

FJERNE overflødig/ forældet styring
FASTHOLDE velfungerende styring som bidrager til opgaveløsningen
FORANDRE ikke optimalt fungerende styring, som kan ændres
Kommunikation om ikke optimalt fungerende styring, som ikke kan ændres

• SAMSKABELSE af (og implementering!) af styring:
•
•
•
•

Inddragelse af relevante aktører i HELE styringskæden
Længere udviklingsforløb med tid til udforskning af udfordringer
Udforskning af praksis for at skabe styring der understøtter kerneopgaven – ikke omvendt.
Afprøvning af styringsprototyper som afprøves drypvist (udrydning af ”børnesygdomme”)

At finde styringens ejer……
International styring EU
Regional/ statslig
styring
Centralforvaltnings
styring
Fagforvaltningsstyring
Område/
Klynges
styring

Instituti
ons
egen
Styring

F.eks. Udbud if.m. indkøb.

F.eks. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
F.eks. Budgetmodeller/ systemer

F.eks. BUM/ Forandringskompasset
F.eks. Budgetfordeling/ Faglige udviklingsmål

F.eks. lokal dokumentationspraksis eller egne regler
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TO DIMENSIONER I
TILLIDSBASERET STYRING OG LEDELSE
”Vi skal slippe fuglen fri . Og det er jo et godt billede. Men det hjælper ikke at slippe fuglen fri hvis
ikke den er vant til at flyve. Så vi har åbnet lågen med tillidsreformen, men de flytter sig ikke. For de
skal lige se hvad der sker. Man er nødt til at give tid til når man laver sådan et kæmpe
paradigmeskifte til at man kan se at politikerne mener det. At der ikke kommer nogen med en
hammer og rammer én, når man begynder at tage initiativet.” (Chef i Socialforvaltningen)
Strukturel dimension
”At åbne lågen (tilpas)

Relationel dimension
”At få fuglen ud at flyve”

