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Trends og tendenser på det offentlige arbejdsmarked 

Velkommen til DM offentlige sektorblad, som i denne omgang sætter fokus på en række trends og 
tendenser på det offentlige arbejdsmarked.  

Der sker meget på det offentlige arbejdsmarked. Det er nok de færreste, som ikke har bemærket 
opsigelsen af kutymefridagene – juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag – på flere statslige 
arbejdspladser. Samtidig er rådighedsforpligtigelsen under pres, og på flere arbejdspladser mener 
arbejdsgiverne, at akademikere har en forpligtigelse til at levere hele eller næsten hele 
rådighedsforpligtigelsen i timer uden ekstra løn eller frihed. Offentlige arbejdspladser oplever, at 
flekstidsaftaler bliver opsagt, og medarbejderne får mindre fleksibilitet og dårligere mulighed for at sikre en 
god balance mellem privatliv og arbejdsliv. I det hele taget ser vi desværre en offentlig sektor, som er 
præget af forringelser af arbejdsvilkår og arbejdsforhold.  

De offentlige arbejdspladser har et stadigt stigende antal midlertidige ansættelser, og flere og flere 
arbejder i atypiske ansættelser gennem store dele af deres arbejdsliv. Hele vores overenskomst, 
arbejdsforhold og vilkår er ellers rettet mod et arbejdsmarked med faste stillinger. Denne tendens gør, at vi 
bliver nødt til at sætte fokus på, hvad det betyder for både arbejdspladserne og for den enkelte midlertidigt 
ansatte. Vi bliver nødt til at finde løsninger, hvor alle – midlertidigt ansatte eller fastansatte – får rimelige 
og lige arbejdsvilkår, pension og livsløn. Hvis ikke vi adresserer dette, har vi udsigt til en skævvridning af det 
akademiske arbejdsmarked: Det vil skabe såkaldte ”fattige akademikere” og resultere i et A- og et B-hold, 
hvor flere akademikere lades i stikken i forhold til pension og pensionsalder.  

Den offentlige sektor er ikke lønførende - langtfra - og bliver det nok aldrig. Men når man ikke vil være 
førende på løn, så skal andre forhold tiltrække kvalificerede medarbejdere til arbejdspladserne. For den 
offentlige sektor må det være fornuftige arbejdsvilkår og arbejdsforhold. Arbejdsgiverne skal passe på, at 
de ikke udpiner vilkårene for de offentlige ansatte, for det vil afskrække kvalificerede medarbejdere fra at 
søge mod den offentlige sektor. Og vi må ikke tillade, at den sektor, der driver vores velfærd og er 
ryggraden i vores samfund, bliver udhulet og ødelagt. 

På statens område har Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) været nødsaget til at opsige 
samarbejdet omkring tre periodeprojekter på grund af grund af et forringet samarbejdsklima, hvor 
modparten, herunder Moderniseringsstyrelsen, ikke møder os med en konstruktiv tilgang og ønske om 
dialog. Når Moderniseringsstyrelsen udelukkende stiller krav og ikke ønsker forhandling, så er samarbejde i 
sagens natur vanskeligt. Medarbejdere motiveres af gode arbejdsforhold og fornuftige vilkår, og styrelsen 
bliver nødt til at forstå, at man ikke kan regne sig frem til mere effektive, dygtige og pålidelige 
medarbejdere i et excel-ark.  

Med alle de trends og tendenser vi ser, er også det relevant at spørge, hvordan de kommende 
overenskomstforhandlinger vil forløbe. Hvilke tendenser får indflydelse, og hvad vil arbejdsgiverne fokusere 
på? Hæver vi os lidt op og kigger i temaer, så tror jeg, at arbejdstid og fleksibilitet bliver et tema under 
OK18. Arbejdsgiverne har et stor fokus på arbejdstid. Forsøg med fritvalgsordninger med arbejdstid, 
opsigelse af kutymefridagene, flekstidsordninger, midlertidige stillinger og et massivt pres på 
rådighedsforpligtigelsen, er alle tendenser, som berører arbejdstiden.  

DM Offentlig ser på flere tendenser med interesse, for eksempel en fritvalgsordning om arbejdstiden, mens 
visse tendenser såsom opsigelser af flekstidsaftaler, pres på rådighedsforpligtigelse og opsigelse af 
kutymefridage tegner et skræmmende billede af fremtiden på det offentlige arbejdsmarked. 
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Alle tendenser har dog den fællesnævner, at vi bliver nødt til at kigge på betydningen for arbejdsmarkedet, 
for arbejdsmiljøet og især på de implicitte konsekvenser i forhold til f.eks. ligestilling, pension, den enkeltes 
arbejdsliv, sikkerhed og tryghed. Fagbevægelsen har jo netop altid haft fokus på solidaritet, fællesskab, 
tryghed og rammer for et godt arbejdsliv. Det skal vi blive ved med, og vi har en pligt til kontinuerligt at 
arbejde for bedre arbejdsvilkår og arbejdsforhold for alle medlemmer. Vi må sikre, at vi ikke giver køb på 
kerneværdier, og sikre, at medlemmernes interesser varetages bedst muligt under næste års forhandlinger. 
Arbejdsgiverne vil gerne gå fra det kollektive til det individuelle, fra anciennitet og kvalifikationer til 
individuelle præstationer og fra ret til pligt. Det er skræmmende, men vi må ikke underkende vigtigheden 
af at kende arbejdsgivernes tilgang til Ok18. Så lad os bruge denne viden til at finde bedre løsninger og vise 
arbejdsgiverne, at de forhold og vilkår, vi tegner i overenskomsterne, skal sikre medarbejdere. 

DM Offentlig har derfor også med interesse læst og hørt medlemmernes ønsker til OK18. Der er kommet 
mange gode bud på, hvad der er vigtigt, og hvad vi bør tage med til forhandlingsbordet. Det vigtigste er 
stadig reallønsstigninger, og herefter har vi fokus på fleksibilitet, rådighed, arbejdstid og psykisk 
arbejdsmiljø. Der er fokus på at sikre en fornuftig lønudvikling, men også sikre midlertidigt ansatte bedre og 
sikre vores ”employabilitet” igennem en række krav i relation til efteruddannelse.  Vi har fokus på krav, som 
adresserer de uheldige tendenser, vi oplever på det offentlige arbejdsmarked.  

I kan læse meget mere om tendenserne på det offentlige arbejdsmarked i dette nummer af DM Offentligs 
sektorblad. DM’s arbejde med OK18 kan følges på DM’s hjemmeside. 

http://www.dm.dk/Landingpages/OK18 

God læselyst 
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Flere magistre er på deltid 
 
Andelen af kommunalt ansatte magistre med deltidsarbejde er vokset med 23,7 pct. i løbet af de seneste 
syv år. Det kan være godt eller skidt, mener DM. 
 
Flere og flere magistre med job i landets kommuner arbejder mindre end 37 timer om ugen.  Det viser en 
opgørelse over udviklingen i beskæftigelsesgraden blandt ordinært ansatte magistre fra kommunernes 
løndatabase, som DM Offentlig har foretaget. 
  
Ifølge opgørelsen var 13,4 pct. af alle kommunalt ansatte magistre ansat på deltid i 2010. Procentdelen var i 
2017 vokset til 17,7 pct., hvilket svarer til, at andelen af deltidsansatte i løbet fa de syv år er vokset med 
23,7 pct. 
  
Kommunernes Landsforening (KL) har ikke nogen entydig forklaring på udviklingen. Ifølge Louise Koldby 
Dalager, kontorchef i KL’s Arbejdsgiverpolitiske Center, er der formodentlig flere årsager på spil. 
 
”KL har ikke kendskab til årsagen bag dette udsving i antallet på deltid. En deltidsansættelse kan være 
begrundet i kommunens driftsmæssige behov, lige såvel som det kan være den enkelte medarbejders eget 
ønske om at have en kortere arbejdsuge. Forklaringerne ligger i hvert fald lokalt”, skriver Louise Koldby 
Dalager i en mail til DM Offentlig. 
 
Stabil vækst i andel af deltidsansatte 
Siden 2010 har andelen af magistre i deltidsstillinger været støt stigende: 
2010: 13,4  
2011: 14,3 
2012: 15,7 
2013: 16,1 
2014: 16,1 
2015: 16,9 
2016: 17,5 
2017: 17,7  
Kilde: Kommunernes Løndatakontor, andel i procent. 
 
Den uvisse årsag til stigningen i deltidsansættelser præger også Dansk Magisterforenings reaktion på 
udviklingen. Ifølge forhandlingsdirektør i DM Lotte Spanggaard har DM længe arbejdet for udbredelsen af 
fleksible ansættelsesformer. Og hvis udviklingen skyldes, at denne strategi er lykkedes, er det ifølge Lotte 
Spanggaard positivt. Men hun frygter samtidig, at væksten i antallet af deltidsansættelser kan være en 
reaktion på, at presset på de ansatte er voksende.  
 
”Akademiske familier med børn er ofte hårdt ophængte, og i det perspektiv er det jo ikke rimeligt, hvis de 
er tvunget til at gå ned i tid for at få alle ender til at hænge sammen”, siger hun. 
 
Ifølge opgørelsen tegner både mænd og kvinder sig for væksten i deltidsstillinger. Blandt mænd er andelen 
vokset fra 5,3 til 8,6 pct., mens andelen hos kvinderne er vokset fra 17,9 til 21,7 pct. Og navnlig det sidste 
kan være et problem, mener Lotte Spanggaard. 
  
”Kvinders livsindkomst er i forvejen mindre end mænds. Så ligestillingsmæssigt er det da et problem, hvis vi 
ser en udvikling, hvor kvinderne tvinges tilbage til kødgryderne”, siger hun. 
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Janne Glerup, lektor ved Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet, peger ligesom 
Kommunernes Landsforening på, at udviklingen kan skyldes kommunernes driftsbehov. Hun er for tiden en 
del af et forskningsprojekt om prekære ansættelsesformer, der blandt andet er støttet af DM. 

”I randområderne af driften, fx i forbindelse med udviklingsprojekter, ansætter man ofte folk på lavere 
timetal, fordi det er knapt så dyrt og måske giver mulighed for at have to ansatte på et projekt. Vi har talt 
med ledere, der siger, at de er nødt til at have en fleksibel arbejdskraft. Og det er lettere at skrue op og ned 
for arbejdstiden, når man har ansatte på meget varierende timetal”. 

Ifølge Janne Gleerup kan væksten i deltidsansættelser imidlertid også ses som et udtryk for at et voksende 
effektiviseringspres og arbejdsintensivering. 

”Vi har interviewet folk, der er gået fra faste job til at blive freelancere med lavere løn med den 
begrundelse, at de synes, at deres job var for hårdt. Man har arbejdet mere end 37 timer og kunne ikke få 
det til at hænge sammen.  Så jeg vil være meget varsom med at konkludere, at den udvikling tallene viser, 
er et spørgsmål om, at folk bare frivilligt går ned i tid”, siger hun.  

DM Offentligs opgørelse viser, at DM’erne ikke er de eneste medarbejdergrupper i kommunerne, der har 
fået flere deltidsansatte. Hvor udviklingen i andelen af deltidsstillinger blandt alle de øvrige grupper af 
akademikere er faldet minimalt med 0,1 pct. er den blandt ansatte under Djøf’s overenskomstområde 
vokset fra 8,7 til 10,3 pct. Blandt alle andre medarbejdergrupper end akademikere er andelen vokset fra 
37,1 til 41,5 pct. Det svarer til en vækst på 11,8 pct. 
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Danmarks Statistik: 
Tidsregistrering har forringet arbejdsmiljøet. 

Ledelsen har opsagt den lokale arbejdstidsaftale på Danmarks Statistik. Men er det godt for 
arbejdsmoralen? Den seneste trivselsmåling tyder ikke på det. 

Større synlighed og relevans i samfundsdebatten er en del af nye ambitiøse målsætninger for Danmarks 
Statistik (DST), lanceret sidste år af den nye rigsstatistiker Jørgen Elmeskov, mangeårig talknuser og 
topøkonom i OECD. 

Rent økonomisk følger der dog ikke flere ressourcer med Jørgen Elmeskovs store ambitioner for DST, der 
ligesom resten af staten må finde sig i tilbagevendende årlige besparelse på 2 pct.  

Men så var det, at Social- og Indenrigsministeriet i efteråret inddrog tre såkaldte kutymefridage på alle 
arbejdspladser under ministeriet. Juleaften, nytårsaften og grundlovsdag. I Danmarks Statistik med ca. 500 
ansatte, heraf 200 AC’ere, betyder det en gevinst på ca. 11.250 arbejdstimer.  

En anden hjælp til Jørgen Elmeskov har været, at Rigsrevisionen kritiserede den daværende 
flekstidsordning i DST for at sammenblande flekstid og fuldmægtiges rådighedsforpligtelse. 

Uden at forholde sig til, om kritikken var berettiget eller ej, så fremhæver AC-tillidsrepræsentant Ingeborg 
Vind, at den gamle fleksaftale netop gav fleksibilitet. 

”Man måtte ikke overføre for meget merarbejde ved nytår, men derudover var der ikke så mange regler”. 

For de ansatte - ikke mindst AC’erne - var fordelen klar. Fleksaftalen muliggjorde en nem og smidig 
tilrettelæggelse af arbejdet, eftersom medarbejderne kunne skrue op og ned for arbejdstiden afhængigt af 
opgave og behov. 

”Det fungerede rigtig godt hos os, hvor det tilbagevendende arbejde med at producere statistikker jo giver 
mange spidsbelastninger i løbet af året”. 

Men ledelsen opsagde aftalen. For flexordningen førte til, at flekstid og de fuldmægtiges 
rådighedsforpligtelse blev sammenblandet, lød argumentet med henvisning til Rigsrevisionens kritik. 

Ledelsen vil have flere opgaver  
”Det gjorde det umuligt at se, hvor mange timer, der blev lagt som rådighedsarbejde. Så det var et mål om 
at skabe transparens, hvilket indebærer, at medarbejderne nu registrer alle de timer der arbejdes”, siger 
rigsstatistiker Jørgen Elmeskov.  

Selvom tidsregistreringen efter aftalens ophør ifølge Jørgen Elmeskov ”isoleret set” har øget DST’s udgifter, 
er det hans forventning, at der i højere grad end tidligere løses konkrete opgaver af medarbejdere med 
rådighedstillæg.  

Medarbejderne frygter omvendt, at ledelsen ønsker at udnytte rådighedsforpligtelsen i retning af en 
systematisk udvidelse arbejdstiden. Det vil i så fald ikke blot være i strid med overenskomstens 
forudsætninger. Men ligeså alvorligt, mener Ingeborg Vind, sender det et signal om, at ledelsen ikke rigtig 
forstår AC’erens indstilling til arbejdet. 
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”Ledelsens ønsker transparens. Fint, så registrerer vi alt, hvad vi foretager os. Men det er bare ikke sådan, vi 
som AC’ere tænker vores arbejde. Vi har haft en stærk kultur med engagerede medarbejdere, der i 
gennemsnit arbejder 37 timer og passer deres arbejde. Men samtidig på en fleksibel måde, hvor man 
lægger en ekstra indsats, når der er behov for det, eller afspadserer, når der er tid til det”, siger Ingeborg 
Vind.  

Fald i tillid til ledelsen 
Men tidsregistreringen er tilsyneladende ikke kun på kant med AC’ernes selvopfattelse. Både ledelse og 
ansatte er af den opfattelse, at de nye regler også har svækket opbakningen til ledelsen og har været en 
medvirkende årsag til et mildest talt dårligt resultat i den seneste trivselsundersøgelse. Undersøgelsen 
afslører et betydeligt fald i tilfredsheden, især når det gælder medarbejdernes vurdering af ledelsens 
troværdighed.  

På spørgsmålet ”Ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde uden at kigge dem over 
skulderen”, er det kun 55 pct. af medarbejderne, der er enige. I 2015 var 80 pct. enige. Faktisk er 
tilfredsheden med ledelsen gået tilbage på stort set alle punkter, og den generelle tilfredshed med 
Danmarks Statistik som arbejdsplads er faldet fra 80 til 59 pct. Eksempelvis er andelen af medarbejdere, der 
oplever ”psykisk og følelsesmæssigt sundt arbejdsmiljø” på DST faldet fra 71 til 52 pct.   

”Det er et rigtig dårligt resultat, og man skal nok se det i sammengæng ikke kun med den opsagte 
fleksaftale, men også med, at man fjernede de tre kutymefridage”, lyder Ingeborg Vinds vurdering. 

Jørgen Elmeskov taler om et ”kraftigt dyk” i medarbejdernes vurdering af ledelsen. Flere faktorer spiller 
ifølge ham ind.    

”Der er ingen tvivl hos mig om, at nye arbejdstidsregler har biddraget. Og dertil kommer, at vi for at spare 
på huslejeudgifterne går væk fra enkeltmandskontorer og over til kontorer med flere personer. Og endelig 
så hører jeg også, at omfanget og hastigheden af ændringer er blevet højere, og at det er en selvstændig 
faktor”. 

Ifølge Henrik Lund, lektor på Center for Arbejdslivsforskning på RUC, er det ikke overraskende, at 
trivselsmålingen viser et så dårligt resultat.  

”Det er jo oplagt at se det som resultatet af et mistillidsparadigme, som ledelsen iværksætter ved at 
ophæve aftalen. Hvis medarbejderne føler sig meget forpligtede overfor arbejdet, måske endda 
overforpligtede, er det helt naturligt at reagere, som de gør”. 

Kan virke mod hensigten 
Og ifølge Henrik Lund er en AVP en tydelig indikation på, at tidsregistreringen kan få konsekvenser, som 
virker stik mod hensigten om at udnytte ressourcerne bedre.   

”Der er mange grunde til, at en mere rigid styring af arbejdstiden kan være til skade for ikke mindst 
akademikere. I kraft af arbejdet, hvor opgaverne jo er situationsbestemte, har man som medarbejder en 
forventning om nogle frihedsgrader. For hvis man skal holde et møde om onsdagen, skal man måske 
allerede forberede sig om mandagen. Og lægge mere tid om mandagen end om onsdagen”. 
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I Henrik Lunds optik er det ligefrem forbundet med produktivitet, at medarbejderne har mulighed for at 
jonglere med opgaverne. Han kalder det ”arbejdsopgavens temporalitet”, som blandt andet indebærer at vi 
skriver mails om aftenen eller reflekterer over arbejdsopgaver, når vi ikke er på arbejde.  

”Hvis en arbejdsgiver forsøger at styre det, så vil vi som medarbejdere reagere med modstand. 
Medarbejdere har et stort behov for at være produktive, og det er jo ikke sådan, at vi kører en tur på 
stranden, fordi man vi tager en hjemmearbejdsdag. Og når man angriber denne fleksibilitet som ledelse, 
leder man med mistillid. Og så rammer man helt ved siden af”. 

Han kalder det et misforstået forsøg på at styre den ”objektive tid”. 

”Men den måde man lykkedes med arbejdet, er jo netop at have en bevidsthed om at vide, hvornår man 
skal tage ansvar ved at bruge mere tid, og hvornår man skal bruge mindre tid. Men hvis man begynder at 
styre det med industrisamfundets tænkning, så kommer temporaliteten ikke til at vinde. For den fungerer 
på en mere kompleks måde og kan ikke indlejres i streng tidsstyring. Det er pudsigt, at man tror det”. 

Det er ikke lykkedes de akademiske medarbejdere og ledelsen i Danmarks Statistik at nå til enighed om en 
ny arbejdstidsaftale.  
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Tillidsrepræsentanter: 
Forsøg med fleksibel arbejdstid i København er luftigt 
 
Københavns Kommunes sundhedsborgmester vil tilbyde kommunens ansatte fleksible arbejdstider. Det 
er positivt, mener en række AC-tillidsrepræsentanter. Men uden en garanti for, at en frivillig nedsættelse 
af arbejdstiden senere kan veksles til fuld tid, har forsøget begrænset værdi, mener de.    

”Det er altid godt, når der bliver sat fokus på trivsel og sammenhængen mellem arbejdsliv og fritid”. 

Sådan siger AC-tillidsrepræsentant Cecilie Victoria Schierbeck til Sundhedsborgmester Ninna Thomsens (SF) 
arbejde for at udbrede forsøg med fleksibel arbejdstid for kommunens ansatte.  

Baggrunden er et pilotprojekt med fleksible arbejdstider i borgmesterens egen forvaltning, som samtlige 
partier i borgerrepræsentationen i februar besluttede at udvide med nye forsøgsordninger i andre 
forvaltninger.  

Konkret indebar pilotprojektet, at tre afdelinger bemandet med især hjemmeplejersker og sygeplejersker 
fik mulighed for at justere deres arbejdstid efter eget ønske i forbindelse med en årlig samtale med deres 
leder. 10,2 pct. af medarbejdere valgte at ændre deres arbejdstid, mens omkring 30 pct. overvejer det. 

Interessen for ordningen viser ifølge kommunen, at de fleste medarbejdere faktisk er ansat på det timetal, 
de ønsker. Alligevel har et stort flertal givet udtryk for, at muligheden for selv at påvirke arbejdstiden har 
”biddraget positivt” til arbejdsglæden. Samtidig har de tre forsøgsenheder modtaget ”langt flere” 
ansøgninger på opslåede stillinger end normalt.  

Og selvom hjemmeplejere og sygeplejersker med vagtskemaer og faste rul har en anderledes 
arbejdssituation end akademikere, der i højere grad arbejder opgavebestemt, mener Cecilie Victoria 
Schierbeck, at også AC’erne kan få et positivt udbytte af ordningen. 

”Generelt er det mit indtryk, at AC’erne allerede oplever forholdsvis stor fleksibilitet. Der er også en dialog 
om arbejdstid, måske særligt når det drejer sig om at gå ned i tid, hvorimod der nok kan være en 
udfordring, når man ønsker at gå op i tid igen. Så selvom dialogen allerede lidt er der, synes jeg, det er fint, 
at man indfører en mere formaliseret samtale om arbejdstid. Måske kan det også være med til at give en 
mere ens praksis”, siger hun. 

Forsker: Positivt signal 
Ifølge Per Kongshøj Madsen, arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus og ved Aalborg Universitet, 
arbejder en tredjedel af danskerne i gennemsnit 37 timer om ugen, mens en tredjedel arbejder mere end 
37 timer og resten mindre end 37 timer. Han mener ikke, at Ninna Thomsens ønske om større fleksibilitet 
markerer et afgørende kursskifte.   

”Det er ikke altid frivilligt, når folk er på deltid, men folk viser jo allerede i deres faktiske adfærd, at de har 
forskellige behov”.  

Per Kongshøj Madsen peger samtidig på, at arbejdstiden allerede er reguleret af arbejdsmarkedets parter i 
overenskomsterne.  
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”Af samme grund er det vanskeligt at omsætte Ninna Thomsens ideer til et politisk instrument. Men 
forsøget i København er positivt på den måde, at det signaler, at man gerne vil tage hensyn til, hvad der er 
af skiftende behov igennem arbejdslivet”, siger han. 

Ninna Thomsen har selv sagt, at ideen om en 37-timres arbejdsuge er forældet. 

”En arbejdsuge på 30 timer er det rigtige for nogen, mens andre hellere vil arbejde 37 eller 40 timer om 
ugen. Vi skal væk fra den tankegang, hvor det kun er op til arbejdsgiveren at bestemme, hvor meget 
medarbejderen skal arbejde. Det handler om at give friheden tilbage til medarbejderne,” siger Ninna 
Thomsen til Københavns Kommunes hjemmeside. 

Borgmestrenes visioner om frihed til medarbejderne stemmer dog ikke overenens med de ideer om 
fleksibilitet, som nogle personale-ansvarlige ledere i kommunen har. Det mener Tina Borgman, AC-
tillidsrepræsentant i Teknik- og Miljøforvaltningen. 

”Det er fint, at der bliver talt om fleksibilitet, men nogle steder i kommunen er der samtidig ledere, der er 
begyndt at sætte spørgsmålstegn ved ideen om hjemmearbejde. Det er blevet sværere for nogle kolleger at 
få lov til at arbejde hjemme. Så det fleksible arbejdsmarked er fleksibelt med undtagelser”. 

Tillidsrepræsentanter efterlyser rettigheder 
Vibeke Nathalia Hansen, AC-tillidsrepræsentant i Kultur- og Fritidsforvaltningen, kalder Nina Thomsens 
dagsorden ”principiel positiv”. Men hun peger samtidig på en svaghed ved forsøget.  

”Hvis folk har brug for at gå ned i tid i en længere periode, hvor man har små børn, så er de ikke nogen 
garanti for at komme på fuld tid igen. Og det er jo et problem, for hvor man godt kan få liv og økonomi til at 
hænge sammen på nedsat tid i en periode, så er det jo ikke noget, man kan basere et helt arbejdsliv på”, 
siger hun. 

Og det skaber en afgørende begrænsning for forsøget med fleksibel arbejdstid. 

”Hvis du ikke har nogen ret til at gå op i tid igen, vil der jo være medarbejdere, der ikke tør tilbyde at gå ned 
i tid. Det har vi tidligere set i forbindelse med fyringsrunder, hvor vi snakker om, hvordan vi kan undgå 
afskedigelser. Her taler folk om at gå ned i tid, men de tør simpelthen ikke”. 

At det ikke vrimler med forespørgsler fra AC’erne i Kultur- og Fritidsforvaltningen om 
arbejdstidsnedsættelser bekræftes af en anden tillidsrepræsentant, Kirstine Spir Andersen. Hun har været 
tillidsrepræsentant i to år. 

 ”Jeg har ikke oplevet det endnu. Hos os handler det snarere om, at folk ansættes i en 25 eller 30-timers 
stilling, og så håber man på, at der på et tidspunkt bliver nogle timer i overskud, så man kan få opnormeret 
stillingen til fuld tid”, siger hun.   

Ifølge Tina Borgmann har flere AC’ere vist interesse for Nina Thomsens forslag. Hun mener, at forsalget 
især vil appellere til forældre, der har flere mindre børn. Men samtidig vurderer Tina Borgmann ligesom 
Vibeke Nathalia Hansen, at forslaget er for begrænset. 
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”Jeg kan let forestille mig kolleger, der ønsker at gå ned i tid for senere at gå op i tid igen. Men vi har ikke 
rigtig et system, der understøtter det i dag. For egentlig burde det være en opsparing af timer, du kan tage 
med fra arbejdsplads til arbejdsplads. Ellers er du jo tvunget til at blive siddende i kommunen, for at det kan 
lade sig gøre.” 

Ifølge Borgerrepræsentations beslutning skal der fremlægges en rammemodel for de nye forsøg inden 
udgangen af juni.  
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Fleksibel arbejdstid:  
Frihed til medarbejderne eller styrket ledelse?    

SF’s Ninna Thomsen har lanceret ”fleksibel arbejdstid” som et opgør med arbejdsgiverens ret til at 
bestemme. Men venstrefløjsdebattør mener, at forlaget vil få den stik modsatte effekt. DM’s formand er 
til gengæld positiv. 

Historisk har fagbevægelsen kæmpet for ensartede arbejdstidsregler, og i overenskomsterne er det fastsat, 
at den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Men ideen om, at 37 timer passer til alle, er i opbrud. 
 
Senest har sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune afholdt et pilotprojekt, hvor de ansatte løbende 
kan forhandle deres arbejdstid.  

Projektet, der nu skal udbredes til andre forvaltninger i kommunen, skal ifølge sundhedsborgmester Ninna 
Thomsen (SF) give friheden tilbage til medarbejderne og imødekomme, at lysten og muligheden for at 
arbejde afhænger af den enkeltes livssituation. 

Kommunens ansatte skal derfor have mulighed for at skrue op og ned for arbejdstiden, som det passer 
dem. 

Det lyder godt, men også lidt for godt, mener Jan Helbak, faglig konsulent i FOA og redaktør på 
internettidsskriftet Kritisk Debat. 

Han peger på, at Kommunernes Landsforening op til overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 har haft som 
officiel målsætning at udvide ledelsesretten, blandt andet når det gælder arbejdstidstilrettelæggelsen.  

Og i Jan Helbaks optik er Ninna Thomsens arbejde for fleksibel arbejdstid mest af alt en håndsrækning til de 
kommunale arbejdsgivere. Når fagbevægelsen har kæmpet for ens arbejdstid for alle, skyldes det ifølge 
ham solidaritet. Ens regler beskytter den enkelte mod ”ledelsens vilkårlighed og bevidste udnyttelse af, at 
nogle ansatte er stærke, mens andre er mindre stærke”, skriver han i en kommentar på Kritisk Debats 
hjemmeside. 

Hvorfor er fleksibel arbejdstid et problem? 

”Det er egentlig ret enkelt. De, der kan og vil arbejde fx 42 timer i en periode, er automatisk også dem, 
arbejdsgiverne anser som de bedste medarbejdere. Det er dem, der får de mest interessante opgaver, dem 
der får adgang til resultatløn og dem, der i det hele taget står bedst i forhold til ny løn. Så arbejdstiden 
bliver en selektionsmekanisme for lederne. Og taberne bliver dem, der ikke kan klare at arbejde 42 timer”. 

Med andre ord beskytter ensartede arbejdstider den enkelte medarbejder bedst muligt. 

”Vi arbejder ikke 37 timer for sjov. Vi gør det for at beskytte os mod urimelige vilkår. Så fælles regler virker 
som et disciplineringsinstrument, som også er frihedsskabende, fordi vi kan henvise til, at vi kun må arbejde 
37 timer, når arbejdsgiveren vil have os til noget andet”, siger Jan Helbak. 

Jan Helbak kalder det samtidig besynderligt, at Ninna Thomsen har givet udtryk for, at forsøget skal sikre et 
godt arbejdsmiljø og give ”mindre syge, mindre nedslidte og mindre stressede” medarbejdere.  
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”Det er jo slet ikke den vej, man så skal gå for at løse problemerne. Det må tværtimod dreje sig om at 
forbedre arbejdsforholdene. Ellers bliver det jo en accept af, at det opskruede arbejdstempo, 
omstruktureringerne og effektiviseringspresset er noget lønmodtagerne selv skal betale for”. 

DM: Vi er tilhængere 
Mens Jan Helbak tordner mod Ninna Thomsen forslag, er DM’s formand Camilla Gregersen anderledes 
venligt stemt.  Blandt DM’s medlemmer er der et udbredt ønske om større indflydelse på egen arbejdstid. 
Men ifølge Camilla Gregersen er der dog også problemstillinger forbundet med forsøget.    

”Først og fremmest er der en klar ligestillingsudfordring, da flere kvinder end mænd vil gå ned i tid, og 
derfor skal vi parallelt fremme ligestilling af omsorgsopgaverne, herunder øremærket barsel til såvel 
partneren som til den gravide”.  

Camilla Gregersen mener desuden ligesom Jan Helbak, at medarbejdere på nedsat til risikerer at sakke 
agterud, når det handler om udviklings- og karrieremuligheder. Her skal de tillidsvalgte være på vagt, 
ligesom medarbejderne på nedsat tid skal sikre sig, at de ikke bare får mindre tid til at løse samme mængde 
opgaver. 

”Det er alt sammen problemstillinger, som bør følges tæt af tillidsrepræsentanter og i samarbejdsudvalg. Vi 
må ikke individualisere udfordringerne med fleksibel arbejdstid. Men når det er sagt, ser jeg positivt på, at 
vi før taget hul på forsøg med at indrette arbejdstiden mere fleksibelt. For vi skal kunne holde til 
arbejdslivet gennem alle livsfaser, uanset om man er opgavelysten nyansat, fortravlet småbørnsfamilie og 
eller virksom senior”.  
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Ny forskning: Trivsel på arbejdspladser påvirker produktivitet  

Bedre service for færre penge, lyder opskriften i det offentlige. Men effektiviseringer presser 
medarbejderne. Og et nyt studie viser, at en vej til større produktion i institutioner og 
servicevirksomheder går gennem en satsning på human og social kapital.  

Eksperter betegner det som den måske betydeligste megatrend i den offentlige sektor offentlige sektor. På 
papiret virker det ellers nærmest uoverkommeligt: 

For ikke bare skal det offentlige fortsat spare. Finanslovens grønthøsterbesparelse på 2 pct. fortsætter så 
langt øjet rækker.  

Men samtidig med at de offentlige ledere må indstille sig på, at effektiviseringskravet er konstant, skal 
deres medarbejdere også levere mere og bedre service. Der skal laves mere for mindre. 

Det står dog også klart, at medarbejderne er hårdt pressede af de øgede krav om effektivitet. På bare fem 
år er der blevet 17 procent flere danske medarbejdere, der er psykisk overbelastede, viser helt nye tal fra 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

De fleste offentlige ledere har da også i dag den opfattelse, at der dårligt kan skrues mere på de 
traditionelle effektiviseringshåndtag. De taler i stedet for i stigende grad om potentialet i at skabe værdi 
gennem innovation og nye løsninger. 

Men hvordan skabes innovation og værditilvækst? 

Ifølge et nyt forskningsresultat publiceret i Public Money & Management sker det ikke gennem besparelser. 
For nedskæringsramte arbejdspladser risikerer at producere udbrændte og stressede medarbejdere. 
Tværtimod dokumenterer undersøgelsen, at servicevirksomheder, herunder offentlige, med en høj grad af 
kompetencer, medarbejdertilfredshed, ledelseskvalitet, oplevet retfærdighed og engagement også har en 
høj grad af innovation og værdiskabelse. 

Hvor denne sammenhæng er velbeskrevet inden for såkaldte ledelsesstudier, er det nye ved 
undersøgelsen, at den kombinerer økonomisk videnskab med ”bløde” elementer som human og social 
kapital. 

”Vi har undersøgt social kapital i 77 australske virksomheder og derefter undersøgt om den sociale kapital 
påvirker værditilvæksten. Og det gør den. Vi kan samtidig se, at virksomheder med en høj grad af social 
kapital også har mere innovation, vidensdeling og fleksibilitet blandt medarbejderne”, fortæller Jan 
Mouritsen, professor i økonomi ved CBS, der har været med til at lave undersøgelsen. 

Faktisk hedder det i undersøgelsen, at virksomheder kan forøge deres produktion med op til 13,3 pct., hvis 
de forbedrer deres sociale kapital.  

Perspektiver og udfordringer 
Økonomiske studier af produktion og værditilvækst tager ellers som regel udgangspunkt i den såkaldte 
agent-model. Det er en hierarkisk tilgang, der undersøger incitamenters – typisk økonomiske – betydning 
for produktivitet. Det er også den metode, der kendetegner de fleste økonomiske undersøgelser af 
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produktivitet i den offentlige sektor i Danmark. Det gælder blandt andet velfærdskommissionen og 
produktivitetskommissionens arbejde. 

Forskerne bag studiet af de 77 australske virksomheder har derimod haft en arbejdspladsorienteret tilgang. 

”Vores ide er at kigge på blandt andet kommunikation, information og vidensdeling, det vil sige, at fokus er 
på relationer og fælleskabet i virksomhederne. Altså koordinering. Det står i kontrast til den tilgang, man fx 
benytter inden for New Public Management, hvor man snarere opdeler organisationer i enkeltdele og lader 
som om, at de enkelte organisationsenheder er uafhængige af hinanden”, siger Jan Mouritsen. 

Når den arbejdspladsorienterede – eller laterale - tilgang til produktivitet ikke er særlig udbredt inden for 
undersøgelser af værdiskabelse, skyldes det ikke mindst manglen på valide data.  

”En stor del af vores økonomiske politik er baseret på de tal, som Danmarks Statistik producerer. Og 
Danmarks Statistik benytter jo fx ikke de begreber om social kapital, som Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø har udviklet. Så der er en kæmpe statistisk udfordring. Vi skulle fx bruge 5.000 
observationer i vores undersøgelse. Det har taget enorm lang tid at tilvejebringe, for det kræver at 
virksomhederne åbner sig og er med. Og det er omkostningstungt for dem”, forklarer Jan Mouritsen.   

Ønsker man at overføre metoden til studier af offentlige organisationer, der i modsætning de 77 australske 
servicevirksomheder i undersøgelsen ikke tjener penge, står man med endnu en udfordring, forklarer Jan 
Mouritsen. 

”Jeg tror godt, det kan lade sig gøre, men forudsætningen er, at man kan finde en produktivitetsindikator. 
Og det er rigtig svært i øjeblikket. Vi tror fx, vi har fundet den i den private sektor, men den er også 
behæftet med usikkerhed. Er fx prissætningen retfærdig? Når nogle virksomheder altid er rige, er det så på 
grund af dem selv, eller fordi de har et eller andet monopol?”. 

Forskningens blinde øje 
Men én ting er udfordringen i at måle produktivitet i organisationer, der ikke eksisterer på 
markedsmæssige vilkår.  

Jan Mouritsen påpeger desuden, at den ”relationelle” tilgang til studiet af virksomheders økonomiske 
produktivitet spiller en lille rolle i den videnskabelige litteratur. Og det er en skam, mener Jan Mouritsen. 
Han peger på Produktivitetskommissionens arbejde for at forklare hvorfor.  

”Produktivitetskommissionens arbejde var fornuftigt nok, men lidt skarpt kan man påstå, at noget af det 
var sort snak. For de så på virksomheder som en sort boks. De rankede dem efter produktionskriterier, men 
uden at vide, hvad der faktisk skete i virksomhederne. På den baggrund antog man, at de havde god og 
dårlig ledelse. Men det var antagelser, for de havde ikke nogen data”. 

Det afholdte dog ikke Produktivitetskommissionen fra at pege på Lean som en vej til at opnå mere 
produktivitet.  

”Det er en meget ufuldstændig måde at måde at gribe sagerne an. På samme måde kan du spørge, hvad 
sammenhængen er mellem produktivitet i en virksomhed og produktivitet på samfundsniveau. For det har 
noget at gøre med den måde, vi ser på konkurrenceevne. Hvis vi ser på det med 
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produktivitetskommissionens briller, så er det typisk lønkonkurrenceevne. Men hvis du faktisk kigger ind i 
en virksomhed, har det også noget at gøre med kvalitet, hastighed og andre mekanismer”. 
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”Jeg er hver dag med til at føre politik ud i livet” 

Hun ved lidt om mange ting, kalder sig selv ”gummistøvlebiolog” og er som offentligt 
ansat med til at værne om demokratiet. DM Offentlig har talt med Karin Hjortshøj 
Pedersen, medlem af DM Offentlig og biolog i Naturstyrelsen. 

Af Lærke Cramon 

– Hvad går dit job ud på?
»Jeg er biolog i Naturstyrelsen og har igennem årene arbejdet med alt mellem himmel og
jord – feltarbejde, sagsbehandling og alverdens projekter. Lige nu beskæftiger jeg mig med
et projekt om naturpleje, og jeg prøver på at gøre det mere attraktivt for landmænd og
lodsejere til at pleje naturen omkring sig, så vi sikrer den biologiske mangfoldighed bedst
muligt«.

– Hvornår i dit arbejdsliv har du truffet den vigtigste beslutning?
»Da jeg blev tillidsrepræsentant og opdagede, hvor meget god energi, der er at hente i
indignation. Det er også interessant at opdage, hvordan mange af biologiens egenskaber,
man kan overføre til jobbet som tillidsrepræsentant. Fx bruger jeg viden om
adfærdsbiologien til at forstå ledelsestankegange, og økologien kan bruges til at forstå,
hvordan niveauerne på en arbejdsplads spiller sammen«.

– Hvordan bruger du Dansk Magisterforening?
»Jeg har været på nogle kurser arrangeret gennem Dansk Magisterforening, og hvis jeg
havde mere tid og overskud, ville jeg gerne gå til flere fyraftensmøder om fx fremtidens
magistre, økonomi, digitalisering. Men ellers er jeg bevidst om, at DM er med til at arbejde
for gode løn– og ansættelsesvilkår og dæmme op for forringelser. Det er for mange ikke så
synligt i dagligdagen, men et utroligt vigtigt stykke arbejde«.

– Hvad kunne du ellers tænke dig af dit fagforbund?
»Jeg ved, at Dansk Magisterforening har en del potentielle medlemmer, som ikke kan se sig
selv i DM og derfor melder sig ind i et andet fagforbund. Jeg kunne godt ønske mig, at DM
havde et større fokus på mange forskellige faggrupper, særligt de naturvidenskabelige, så
det blev mere attraktivt for flere at være medlem. Jeg ved dog, at der allerede nu gøres en
indsats«.

– Hvilke opgaver i dit arbejde kan du bedst og mindst lide?
»Jeg foretrækker at sidde med lidt at hvert, for jeg kan bedst lide, når mit arbejde er
afvekslende. Det passer mig godt at veksle mellem at have møder, skrive, spare med
kolleger og idéudvikle. Jeg kan mindst lide, hvis jeg har for mange rutineopgaver.
Rutineopgaver kan være fine og afstressende ovenpå en periode med svære og udfordrende
opgaver. Men helt ærligt, begynder jeg hurtigt at kede mig, hvis hver dag bare bliver mere af
det samme«.

– Hvad er din største faglige styrke?
»Min alsidighed. Jeg ved lidt om mange ting. Når jeg får en opgave ved jeg måske ikke alt
om, hvordan den skal løses, men jeg kan altid navigere rundt og finde ud af, hvem jeg skal
spørge, og hvem jeg skal sparre med. Jeg er god til at have overblikket og skabe samarbejder
med folk, som ved mere end mig«.
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– Hvad arbejder du på at blive bedre til?
»Åh, det ved jeg ikke. Jeg har brugt de sidste ti år på at udvikle mig. Jeg er en del af den
generation på arbejdsmarkedet, som har brugt årevis på selvudviklingskurser. Det kan man
sige meget godt og skidt om. Det gode er, at det har skabt et fokus på teambuilding, at vi alle
er forskellige, og at der kommer en god synergi ud af at arbejde på tværs af fagligheder. Det
dårlige er, at det bliver navlepillende. Fokus bliver det individuelle frem for det strukturelle,
og jeg er skeptisk over for hele grundtanken om, at det er den enkelte medarbejder, der
altid skal forbedre sig«.

– Hvordan balancerer du arbejde og privatliv?
»Det synes jeg sørme også er svært. Måske ikke så meget nu, men især da jeg var yngre og
havde små børn. Det kræver en masse planlægning. Jeg blev engang tilbudt et arbejde med
rejseaktivitet til udlandet, men sagde nej, fordi jeg synes, børnene var for små. Det fortryder
jeg måske lidt i dag, for mon ikke, vi kunne have været mere fleksible og planlagt os ud af
det?«

– Hvad er det bedste faglige råd, du har fået?
»Da jeg var nyuddannet, arbejdsløs biolog og boede i Aarhus var det op ad bakke at få et fast
job, og man kom hurtigt bag i køen, hvis ikke man havde nogle gode erfaringer at skrive på
cv’et. Jeg var til et kursus i a-kassen, som handlede om natur- og miljølovgivning, og der blev
jeg opfordret til at søge vikariater i udkanten af landet. Så det gjorde jeg, og det gav mig den
fornødne erfaring, som senere førte mig til et fast job«.

– Fortæl en fordom om biologer:
»Biologer går altid rundt i gummistøvler, og de interesserer sig kun for at arbejde ’i felten’.
Det er ikke helt rigtigt. Biologer arbejder mange steder, også som forskere i
medicinalindustrien, med sagsbehandling, undervisning og meget mere. Folk spørger mig tit
mig til råds omkring planter i haven, og der kommer jeg ind i mellem til kort. Selv om jeg nok
er det, man vil kalde en ’gummistøvlebiolog’ og elsker naturen, så ved jeg altså ikke alt«.

– Hvilken værdi tilfører du din arbejdsplads?
»Jeg er tilhænger af, at man samarbejder på tværs af faggrænser, og at man som team
udnytter, at man har forskellige styrker og kompetencer. Det prøver jeg i høj grad at
efterleve og være motor for«.

– Hvilken værdi tilfører du samfundet?
»Som akademiker har man først og fremmest en viden, som er samfundsmæssig nyttig. Men
jeg synes også, det er vigtigt at fremhæve, at jeg som offentligt ansat er med til at værne om
demokratiet. Jeg efterlever de ordrer, som ministerierne udstikker, og uanset minister og
partifarve, er jeg hver dag med til at føre politik ud i livet«.

Blå bog: 
Karin Hjortshøj Pedersen, født 1960 
Projektmedarbejder i Naturstyrelsen  
Uddannet biolog fra Aarhus Universitet 
Arbejder i Rold Skov og bor i Randers 
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