Velfærd i
forandring
Udvikling af kerneopgaven gennem
effektivitet, ledelse og dialog
oktober 2014

Indledning
De seneste overenskomstforhand
linger på det kommunale arbejds
marked har været præget af den
økonomiske krise. Det har medført
stramme økonomiske rammer, og
det har betydet, at det offentlige
område har skullet effektivisere og
omstille. For at sikre, at vi forsat
kan løfte velfærdsopgaverne, er vi
nødt til at forandre og omstille.
Selv om det lysner, så vil den
økonomiske ramme for overens
komstforhandlingerne stadig i
2015 være meget stram, og der vil
fortsat være behov for, at vi ser på,
hvordan vi kan gøre den kommu
nale opgaveløsning bedre og mere
effektiv, så vi kan opretholde vores
velfærdssamfund.
Produktivitetskommissionen
anbefaler bl.a. en modernisering af
overenskomsterne på det offent
lige område. KL er helt enig i den
konklusion. Derfor ønsker vi også
ved de kommende forhandlinger
at gå vores aftaler og overens
komster efter i sømmene. På den
måde kan vi være med til at sikre,
at vi anvender ressourcerne bedst
muligt, og at vi har fokus på
kerneopgaven til gavn for
borgerne.
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Det er et krav fra vores medlem
mer, at arbejdet kan tilrettelægges
så effektivt og fleksibelt som
muligt. Det er vigtigt, at reglerne
om medarbejdernes arbejdstid
giver de bedste rammer for, at
medarbejderne og dermed
kommunerne kan levere den
bedste service til borgerne. Derfor
skal vi ved forhandlingerne se på,
om regler og rammer for tilrette
læggelsen af arbejdstiden er
optimale.
Kommunerne vil dialog og samar
bejde med medarbejderne. Et
velfungerende samarbejde er helt
centralt for kommunernes mulig
heder for at modernisere og
effektivisere kernevelfærden
bedst muligt til gavn for borgerne.
Det er vores mål, at den gensidige
tillid på arbejdspladserne er i
højsædet. Samtidig skal regler og
reguleringer, som er skabt på en
baggrund af mistillid mellem
parterne, fylde mindre. I stedet
ønsker kommunerne mere
strategisk dialog og medind
dragelse, som bygger på gensidig
tillid mellem medarbejdere og
ledelse på arbejdspladserne.

Kort sagt har vi følgende målsæt
ninger for forhandlingerne ved O.15:
•	Effektiv anvendelse af
ressourcerne og fokus på
kerneopgaven til gavn for
borgerne
•	Gode rammer for moderne
ledelse
•	Enkel administration og
ledelsesmæssigt overblik
•	Konstruktiv, lokal dialog og
samarbejde mellem ledelse
og medarbejdere.
I kommunerne har vi dygtige og
kompetente medarbejdere, som
brænder for at løse deres kerne
opgave bedst muligt. Det er
medarbejderne, som sætter
kommunerne i stand til at levere
den rette service til borgerne.
Det er vigtigt, at vi som parter ved
overenskomstforhandlingerne
sørger for at indrette rammerne,
så de bedst muligt understøtter
dette arbejde med kerneopgaven
gennem fokus på effektivitet,
ledelse og dialog.

Produktivitetskommissionen anbefaler, at:
”Parterne på det offentlige arbejdsmarked indgår
mere rammeprægede overenskomster, der giver
mulighed for større fleksibilitet i løsningen af
de offentlige serviceopgaver”

Michael Ziegler
Borgmester (K), Høje-Taastrup
Formand for
KL’s Løn- og Personaleudvalg

Steen Christiansen
Borgmester (S), Albertslund
Næstformand for
KL’s Løn- og Personaleudvalg
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Ansvarlig lønudvikling og
fortsat lokal løndannelse
De kommunale medarbejdere yder
hver dag en stor indsats. De kom
munale medarbejdere skal have
en løn, der afspejler deres vigtige
indsats. Men samtidig skal lønnen
tilpasses de økonomiske forhold i
samfundet, hvor den økonomiske
krise, selvom der er tegn på bed
ring, endnu ikke er ovre. Lønudvik
lingen for de kommunale medar
bejdere skal være i balance med
lønudviklingen i samfundet i øvrigt.
De private overenskomstforhand
linger i 2014 gav lidt højere løn
stigninger end de senere års for
lig, men fortsat inden for en
moderat og ansvarlig ramme.
Overenskomstfornyelserne i 2015
bør følge denne linje. KL ønsker
derfor, at fastholde den mange
årige politik for, at den kommunale
lønudvikling skal være i balance
med lønudviklingen på det private
arbejdsmarked.
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Der er fortsat behov for at fast
holde frihedsgraderne i den lokale
løndannelse for at sikre en strate
gisk anvendelse af de lønmidler,
der er til rådighed. Den lokale
løndannelse har givet helt andre
rammer for at tænke løn, persona
lepolitik og mål for arbejdspladsen
i sammenhæng, end de rammer,
som den gamle centrale løndan
nelse gav mulighed for.

Lokal løn og individuel løndannelse
er ikke et mål i sig selv. Det skal
give mening for arbejdspladsen,
og det skal give mening for ledere
og medarbejdere. Lakmusprøven
er, om det fremmer varetagelsen
af kerneopgaven. Vi skal fortsat
arbejde for, at vi har brede og
fleksible rammer for løndannelsen.
Kommunerne skal kunne tilpasse
løndannelsen efter de lokale
behov og prioriteringer.

KL ønsker:
At fortsætte en ansvarlig lønudvikling
At fastholde og styrke frihedsgraderne
i den lokale løndannelse

Lønudviklingen
Målt siden 2007 er de kommunale
lønninger fortsat vokset kraftigere
end i den private sektor. Dette skal
vi være opmærksomme på ved
fastsættelse af den økonomiske
ramme for overenskomstfornyel
sen ved O.15. Der skal være
balance mellem den kommunale
og private lønudvikling.
Den lokalt fastlagte del af lønnen
har været meget stabil i de senere
år. Det er vigtigt at fastholde
denne andel i fremtiden.

Løn- og prisudvikling siden 2007 (Indeks 1. kvartal 2007=100)
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”Kommunerne har i en krisetid med meget
stramme budgetter fastholdt andelen af lokal
løn. Dette viser, at kommunerne vil den lokale
løndannelse. Samtidig oplever kommunerne
dog, at processerne i den lokale løndannelse
er meget ressourcekrævende”
Martin Damm, borgmester (V), Kalundborg,
Formand for KL
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Færre og bredere
overenskomster
Der er mere end 100 overens
komster på det kommunale
arbejdsgiverområde. Det store
antal overenskomster skaber et
unødvendigt stort og bureaukra
tisk administrationsgrundlag for
kommunerne, som udover de
mange overenskomster også skal
administrere diverse generelle
aftaler, lokale aftaler og lovgivning.
Overenskomststrukturen har
betydning for, hvordan medarbej
derne kan arbejde på tværs af
institutioner og sektorområder.
Overenskomster, der knytter sig
til en særlig institutionsstruktur,
eller som forudsætter en særlig
organisering af arbejdet, er ikke
hensigtsmæssige.
De mange overenskomster udfor
drer også kommunernes bestræ
belser på at øge tværfagligheden
på arbejdspladserne og at udvikle
nye samarbejdsformer mellem de
forskellige personalegrupper.
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Problemstillingen bliver aktualise
ret af de hyppige omstillinger og
omstruktureringer i kommunerne.
Samtidig stilles der stigende krav
til medarbejdernes kompetencer.
Derfor ønsker KL færre, men
bredere overenskomster. Overens
komster og aftaler skal være til
passet det stigende behov for
omstilling og tværfagligt samar
bejde – til gavn for både de kom
munale arbejdsgivere og medar
bejderne.

Sammenlægning af overenskom
ster kan også betyde mulighed
for flere fuldtidsansættelser, og
medarbejderne vil kunne opleve
et mere varieret og udviklende
arbejde, da flere opgaver kan ud
føres på samme overenskomst.
KL synes fortsat, at overenskomst
dækning giver enkel administration
og tydelighed i løn- og ansættel
sesvilkår. KL ønsker således ikke
at reducere overenskomstdæknin
gen, men at nytænke overens
komststrukturen, så vi får færre,
men bredere overenskomster.

KL ønsker:
At nytænke overenskomststrukturen
At nedbringe antallet af kommunale
overenskomster

Tre forskellige
overenskomster for
rengøringsarbejde
80 pct. af det kommunale perso
nale er ansat efter de 20 største
overenskomster. Samtidig er de
sidste 20 pct. af det kommunale
personale ansat efter hele 80 for
skellige overenskomster.

nytænke strukturen. Specielt er
der på området for ikke-uddan
nede og kortuddannede alt for
mange overenskomster – og med
afgrænsninger, som ikke altid
giver mening. Her kan en forenklet
overenskomststruktur kombineres
med incitamenter til uddannelse,
som kan give større tryghed på
arbejdsmarkedet.

Det er ikke alle områder, hvor der
er samme behov for sammenlæg
ning af overenskomster. Men vi
har nogle store områder, hvor der
er et markant behov for at

Et konkret eksempel findes på
rengøringsområdet, hvor der er
tre forskellige overenskomster,
som dækker den samme type
arbejde: For eksempel skal medar

”Opgaveløsningen kræver i stigende grad,
at kommunerne arbejder tværgående
– og tænker i helheder. Dette harmonerer
dårligt med en opdeling af det k ommunale
arbejdsmarked på over 100 overenskomster”
Steen Christiansen, borgmester (S), Albertslund

bejdere, der gør rent i borgerens
eget hjem, ansættes efter én over
enskomst, medarbejdere, der gør
rent på plejehjemmet, skal ansæt
tes efter en anden overenskomst,
og medarbejdere, der gør rent på
dagsinstitutionen, efter en helt
tredje. Det giver ikke mening.
Og det giver slet ikke mening i
en tid med stadig hyppigere
ændringer i strukturer og institu
tionel opbygning.

Forenkling
af arbejdstid
En del af den kommunale opgave
løsning kræver, at medarbejderne
arbejder i weekender og om nat
ten. Derfor er der særlige regler,
der kompenserer medarbejderne
for arbejde på skæve tidspunkter.
Det er rimeligt og fair. Men gene
relt er reglerne for afvikling og
aflønning af de kommunalt ansat
tes arbejdstid blevet for omfat
tende og komplekse. Det går ud
over opgaveløsningen.
Samtidig er der forskellige regler
fra den ene faggruppe til den
anden. Det er i forvejen en stor
opgave at få puslespillet med at
lægge en vagtplan til at passe, og
de detaljerede regler og forskellig
heden vanskeliggør det ledelses
mæssige overblik og gør ikke
opgaven lettere. Samtidig er leder
nes handlemuligheder, når der
opstår uforudsete behov for
ændringer, fx ved sygdom eller
nye opgaver, meget ressource
krævende.
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Når forskellige medarbejdergrup
per skal arbejde sammen på sta
dig nye måder, er det vigtigt, at der
er de samme rammer for arbejds
tiden. Derfor er der behov for ens
artede arbejdstidsregler. Desuden
er det på moderne arbejdspladser,
som de kommunale, hverken nød
vendigt eller hensigtsmæssigt
med detaljerede regler for
arbejdstilrettelæggelsen. Det kla
rer man i stedet med dialog og til
lid på den enkelte arbejdsplads.
Derfor er der behov for større
enkelthed i arbejdstidsreglerne.

KL ønsker at ændre i arbejdstids
reglerne, så vi får færre og mere
smidige regelsæt, der bygger på
tillid til lederne, og som gør det
nemmere for forskellige medarbej
dergrupper at arbejde side om
side. Vi skal alt i alt have arbejds
tidsregler, der giver optimale ram
mer for en effektiv arbejdstilrette
læggelse og optimale rammer for,
at vi løfter opgaverne med høj
kvalitet til gavn for borgerne.

KL ønsker:
Ensartede arbejdstidsregler på tværs af
forskellige medarbejdergrupper
Enkle og mere smidige arbejdstidsregler,
der bygger på tillid til de kommunale ledere
og øger det ledelsesmæssige overblik

Mange forskellige
arbejdstidsregler
skal håndteres af
den enkelte leder
På en døgninstitution er der typisk
mange faggrupper, der skal
arbejde sammen, ofte i fælles
teams. De forskellige arbejdstids
regler udgør derfor en stor admini
strativ belastning og besværliggør
en effektiv arbejdstilrettelæggelse.

Eksempelvis vil en leder på en
døgninstitution for handicappede
skulle arbejdstilrettelægge på
grundlag af 4 forskellige arbejds
Ok.f. omsorgs- og pædagogmedhj.
Ok.f. specialarbejdere

tidsaftaler og op til 10 forskellige
overenskomster, som det fremgår
af figuren nedenfor.

Generelle aftaler

Ok.f. kontorpersonale mv.

Ok.f. socialpædagoger mv.

Ok.f. sygeplejersker mv. Ok.f. ikke-faglærte v. rengøring mv.

AC-overenskomst
Aftale om arbejdstid mv. for pæd.pers. døgn

Ok.f. lærere m.fl. Ok.f. ledere på ældre-, handicap mv. området
Aftale om arbejdstid, holddrift, forskudt tid

Arbejdstidsaftale f. ansatte i ældre-, handicappleje mv.

”Medarbejderne samarbejder på tværs af
deres fagligheder. Tværfagligheden øger
kvaliteten i arbejdet, men udfordres af fag
opdelte arbejdstidsregler, som vanskeliggør
det ledelsesmæssige overblik. For at sikre det
bedste ledelsesmæssige overblik skal vi have
få og enkle arbejdstidsregler, så tværfaglig
heden får de bedste kår – til gavn for borgerne”
Frank Jensen, overborgmester (S), København

Arbejdstidsaftale f. lærere v. voksenspecialunderv.
Ok.f. sosu-personale

Plads til samarbejde
og dialog
Kommunerne er glade for dialo
gen og samarbejdet med med
arbejderne i MED-systemet.
Dialogen og samarbejdet med
medarbejderne er helt afgørende
for, at udviklingen i kommunernes
opgaveløsning kan ske effektivt
og med bred opbakning fra hele
organisationen, og den er afgø
rende for at sikre fornyelse og
omstillinger i den kommunale
opgaveløsning.
Nogle kommuner og arbejdsplad
ser oplever imidlertid, at de bliver
mødt med mistillid og kontrol i ste
det for et ønske om reel dialog om
indhold. Og kommunerne oplever,
at for mange regler og proceskrav
hæmmer det gode samarbejde.
Fokus skal i stedet være på det,
der for alvor giver samarbejdet
værdi, nemlig det fælles fokus på
kerneopgaven. Et sådan fælles
fokus kan være med til at skabe
plads til en nødvendig udvikling i
MED-systemet og tillidsrepræsen
tanternes rolle. Populært sagt fra
at være kontrollant til at være dia
logpartner.
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Kommunerne ønsker, at samarbej
det på arbejdspladserne skal
bygge på tillid og et fælles ønske
om at yde bedre service til bor
gerne – samarbejdet skal give
mening for såvel ledelse som
medarbejdere og formelle proces
krav bidrager sjældent til oplevel
sen af det gode samarbejde.
Samtidig ønsker kommunerne at
aftale de lokale rammer for sam
arbejdet med de parter, som skal
deltage i samarbejdet, og som skal
følge arbejdspladsen – nemlig

medarbejderne selv. Vi skal også
have en udvikling af tillidsrepræ
sentantuddannelsen, der afspejler
udviklingen i tillidsrepræsentan
tens rolle.
Der i dag er syv kategorier af
særligt beskyttede medarbejdere
i kommunerne. Det er for mange,
og det indskrænker ledelsesrum
met betragteligt, når kommunerne
skal gennemføre personalereduk
tioner pga. arbejdsmangel/ompla
ceringer mv.

KL ønsker:
Et stærkt MED-samarbejde med friere
rammer – og med mere lokal uddannelse.
De lokale MED-aftaler skal forhandles
med medarbejderne.
Beskyttelse af aktive tillidsfolk.

Fredensborg: Lokal
uddannelse gør en
forskel!
Et konstruktivt og dynamisk sam
arbejde mellem ledelse og medar
bejderrepræsentanter er vigtigt for
kommunernes fremtidige udvik
ling. Det mener man i Fredensborg
Kommune, hvor man har lagt en
konkret strategi for at skabe et
endnu bedre samspil med tillidsre
præsentanterne, som man tiltæn
ker en nøglerolle i den fortsatte
udvikling af kommunen.

For at sikre medarbejdernes
repræsentanter det bedst mulige
grundlag for at gå ind i dette mere
dynamiske samarbejde med ledel
sen, hvor beslutningerne – også
de svære – bliver kvalificeret, har
Fredensborg Kommune oprettet
det såkaldte TR-universitet. Her
undervises repræsentanterne i de
givne rammevilkår for kommu
nerne i disse år – både organisa
torisk og økonomisk – samtidig får
de lejlighed til at diskutere deres
rolle i de løbende forandringspro
cesser, som kommunerne gen
nemgår.

”TR-repræsentanterne er en betydelig ressource,
som gerne deltager i større forandringer. Mere
end tre ud af fire oplever et styrket samarbejde i
Fredensborg, efter vi har indført TR-universitetet.
Det viser, hvor vigtig lokalt tilrettelagt uddannelse
af medarbejdernes repræsentanter er.
Det skal vi prioritere endnu højere ved O.15”
Kim Herlev Jørgensen, kom.dir., Fredensborg

TR-universitet har været en suc
ces for Fredensborg Kommune.
Tre ud af fire fra både ledelse og
medarbejdersiden har tilkendegi
vet, at samarbejdet er blevet styr
ket – i enten nogen eller meget
høj grad.
Resultaterne fra Fredensborg taler
sit tydelige sprog. Lokal uddan
nelse af medarbejdernes repræ
sentanter er et særdeles vigtigt
redskab for at sikre den konstruk
tive og fremadsynede dialog i
kommunerne.

Seniordage
til seniorer
Ved overenskomstforhandlingerne i
2008 fik de kommunale medarbej
dere ret til et antal seniordage, når
de fylder 60 år – for nogle grupper
allerede fra de fylder 58 år.
Siden 2008 er tilbagetræknings
alderen steget, og det vil den fort
sætte med i takt med, at tilbage
trækningsreformen indfases.
Dermed bliver andelen af medar
bejdere, der har krav på senior
dage større. Det skyldes,
at seniordagene ikke automatisk
tilpasses den senere tilbagetræk
ningsalder.

Tabel 1: Antal dage pr. gruppe efter alder (de fem største grupper i kommunerne).
*Pædagogmedhjælpere tildeles herudover 5 ekstra seniordage fra de fylder 55 år.
58 år

59 år

60 år

61 år

62+ år

Social- og sundhedspersonale

4

5

6

6

6

Folkeskolelærere

0

0

2

3

4

Kontorpersonale

0

0

5

5

5

Pædagoger

5

5

5

5

5

Pædagogmedhjælpere*

2

3

4

4

4

KL ønsker, at seniordagene tilpas
ses udviklingen i afgangsalderen,
som den er forudsat i tilbagetræk
ningsreformen.
En tilpasning af tidspunktet for,
hvornår medarbejderen har ret til
seniordage, hænger naturligt sam

men med de forhold, som ligger
bag ændringen i efterløns- og
pensionsalderen, nemlig det posi
tive, at levealderen stiger, og vi
holder os længere friske og sunde.
Populært sagt bliver vi seniorer på
et senere tidspunkt.

KL ønsker:
At seniordagene fremtidssikres ved en
tilpasning til tilbagetrækningsalderen.
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Omfanget af seniordage vil stige kraftigt
Seniordagene blev aftalt ved over
enskomstforhandlingerne i 2008.
Siden da har Folketinget vedtaget
en tilbagetrækningsreform, som
gradvist flytter efterlønsalderen fra
60 til 64 år og folkepensionsalde
ren fra 65 til 67 år frem mod
2023. På længere sigt vil begge
aldersgrænser formentlig flyttes
endnu længere tilbage. Denne

ændring vil gøre, at medarbej
derne skal blive længere på
arbejdsmarkedet end forudsat ved
forhandlingerne i 2008.
Men eftersom tildelingen af
seniordage i kommunerne ligger
fast på de 60, henholdsvis 58 år,
vil en større andel af de kommu
nale ansatte dermed få tildelt
seniordage.

Antal årsværk på seniorfrihed
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Kilde: KL’s nyhedsbrev Momentum

”Vi holder os sunde og raske i en stadig højere
alder, hvilket også er grundlaget for den senere
tilbagetrækningsalder. Det skal naturligvis også
afspejles i de kommunale medarbejderes ret til
seniordage”
Laurids Rudebeck, borgmester (V), Tønder

Det faktum at danskerne i en læn
gere årrække er sundere gør, at vi
vil se en tredobling af antallet af
årsværk, der bruges på seniordage
(fra 450 i 2012 til 1.203 i 2022),
hvis ikke seniordagene tilpasses
til fremtiden. Det vil lægge et
unødvendigt pres på de tilbage
værende medarbejdere, der må
løbe hurtigere. En tilpasning af
seniordagene, som afspejler det
positive, at vi lever længere og
sundere, vil lette det fremtidige
pres, som ellers ville opstå.

Balance i
socialt ansvar
Kommunerne er klart den sektor,
som tager det største sociale
ansvar, når det kommer til at
beskæftige ledige og personer på
kanten af arbejdsmarkedet. Det
sker eksempelvis, når kommu
nerne ansætter personer i løntil
skudsjob, seniorjob eller fleksjob,
eller når ledige aktiveres i enten
virksomhedspraktik eller nytteind
sats.
Mere end hver 14. person på de
kommunale arbejdspladser er i en
eller anden form for arbejdsmar
kedspolitisk ordning. De mange
personer i disse ordninger udfor
drer effektiviteten og kvaliteten i
kommunerne, fordi de af naturlige
årsager ikke indgår i driften på
samme vis som de ordinært
ansatte medarbejdere.
Ingen er uenige i, at kommunerne
skal tage et socialt ansvar. Kom
munerne påtager sig gerne et
ansvar for, at personer på kanten
af arbejdsmarkedet får en chance.
KL er ved tidligere overenskomst
forhandlinger blevet mødt med
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krav om flere regler og procedurer
end dem, lovgivningen allerede
fastlægger på området. Men det
er slet ikke løsningen på den
udfordring, kommunerne står med.
I stedet ønsker kommunerne en
bedre balance i det sociale ansvar
i forhold til det øvrige arbejdsmar
ked. Især er der behov for, at det
resterende arbejdsmarked – og
ikke mindst det resterende offent
lige arbejdsmarked – tager et
større socialt ansvar, så kommu
nerne ikke står tilbage med opga
ven alene.

Men de udfordringer, som kommu
nernes store sociale ansvar tager
med sig, skal håndteres til alles
bedste. Vejen er dialog og samar
bejde omkring det sociale ansvar.
Det kræver dialog at løfte det
sociale ansvar, så det sker bedst
muligt i forhold til at sikre god inte
gration blandt medarbejderne og i
forhold til at løfte kerneopgaven.

KL ønsker:
En mere ligelig fordeling af det sociale
ansvar – især ift. staten og regionerne.
Dialog om udfordringerne – men ikke
flere proceskrav.

Kommunerne tager
klart mest socialt
ansvar
En undersøgelse fra KL’s nyheds
brev Momentum viser, at kommu
nerne klart er den sektor, som
trækker det største læs, når det
kommer til socialt ansvar.
7,5 % af personerne på de
kommunale arbejdspladser er
beskæftiget i en eller anden form
for arbejdsmarkedspolitisk ord
ning. Ingen af de andre offentlige
sektorer tager bare et halvt så
stort socialt ansvar.

Personer på arbejdsmarkedspolitiske ordninger ift. samlet antal ansatte(%)
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”Kommunerne skal tage et socialt ansvar.
Det er ingen uenige i. Men det sociale ansvar
giver også udfordringer på arbejdspladserne,
og nu er grænsen nået. Det må være på tide,
de andre sektorer tager deres forholdsmæssige
del af ansvaret”
Michael Ziegler, borgmester (K), Høje-Taastrup

Lavere sygefravær
og et godt arbejdsmiljø
Efter en lang årrække med et
faldende sygefravær i kommu
nerne steg sygefraværet fra 2012
til 2013. Det kommunale sygefra
vær ligger over de andre sektorer,
og samtidig er der stor forskel på
sygefraværet i de enkelte kommu
ner.
Sygefraværet går ud over ressour
cerne til kerneopgaven. Det forrin
ger kvaliteten af serviceydelserne,
og det giver et dårligere arbejds
miljø på arbejdspladserne. Derfor
er det vigtigt, at alle tager ansvar
og arbejder målrettet på at få ned
bragt det høje sygefravær i kom
munerne. KL vil derfor intensivere
arbejdet med at understøtte
udbredelsen af de kommunale
indsatser, der har vist sig at gøre
den største forskel.
Kommunerne arbejder målrettet
for at skabe et godt arbejdsmiljø
på arbejdspladserne. Det gælder
naturligvis også et godt psykisk
arbejdsmiljø. Vi mener, at de kom
munale arbejdspladser generelt er
kendetegnet ved et godt arbejds
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miljø og stor opmærksomhed i
forhold til arbejdsmiljøarbejdet.
Arbejdsmiljøområdet – herunder
også det psykiske arbejdsmiljø –
er allerede tæt reguleret af lov
givning fra Folketinget og kontrol
arbejdet i Arbejdstilsynet.
Flere regler giver ikke et bedre
arbejdsmiljø – tværtimod. Det at
opleve, at ressourcerne bruges
meningsfyldt og effektivt, er
essentielt for et godt arbejdsmiljø.
KL ønsker derfor ikke yderligere
regulering af området. Det vil blot

betyde mere bureaukrati og fjerne
yderligere ressourcer fra kerne
opgaven i kommunerne. I stedet
vil KL understøtte kommunerne i
deres arbejde med arbejdsmiljø,
herunder arbejde for afbureaukra
tisering på området og dialog på
arbejdspladsen og med organisa
tionerne. Samtidig er det også
vigtigt at pege på, at alle – også
medarbejderne – har et ansvar
for et godt arbejdsmiljø og egen
sundhed.

KL ønsker:
At alle tager ansvar for, at sygefraværet i
kommunerne bliver nedbragt.
At arbejdet for bedre arbejdsmiljø baseres
på dialog og indhold – ikke flere regler.

Kommunerne har det
højeste sygefravær
Kommuner og regioner har hidtil
haft stort set samme høje syge
fravær. Sygefraværet har indtil for
nyligt været faldende i begge
sektorer, ligesom det stort set
har været gældende for resten af
arbejdsmarkedet. Men med tallene
for 2013, hvor det kommunale
sygefravær er stigende, mens
sygefraværet i regionerne fortsat
falder, er kommunerne nu klart det
område på arbejdsmarkedet, hvor
sygefraværet er højest.

Der kan være gode grunde til,
at det kommunale sygefravær er
højere end i andre sektorer, men
de kan ikke forklare hele forskel

Udvikling i kommunalt sygefravær fordelt på regioner.
Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsperson
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”Et højt sygefravær er ikke blot et økonomisk
problem. Det går også ud over kvaliteten og
arbejdsmiljøet. Derfor er det meget vigtigt, at
det lykkes kommunerne at få sygefraværet
reduceret”
Mette Touborg, borgmester (SF), Lejre
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af landet. Mod øst er sygefraværet
højere end mod vest.

2010

2011

Region Hovedstaden
Region Midtjylland

2012

2013

Region Sjælland
Region Nordjylland

Strategisk
kompetenceudvikling
Den kommunale opgaveløsning
er blevet mere specialiseret i de
senere år, og udviklingen forven
tes kun at fortsætte. Samtidig
anvender kommunerne også nye
arbejdsformer, hvor velfærden
skabes i samarbejde med nye
aktører. Det giver nye roller for
medarbejderne og stiller fortsat
stigende krav til kompetencerne
hos de kommunale medarbejdere.
Derfor er det vigtigt, at medarbej
derne også i fremtiden har de
kompetencer, der skal til for at
være i stand til at løse de fortsat
mere specialiserede opgaver sam
tidig med, at de arbejder på tværs
af faggrænser og tænker i hel
hedsløsninger. Medarbejdernes
kompetencer skal hele tiden være
opdateret til bedst muligt at løse
kommunernes opgaver. Og det
er vigtigt at påpege, at både med
arbejdere og arbejdsgivere har et
ansvar for – og interesse i –
kompetenceudvikling.
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Hvis det skal lykkes at holde
medarbejdernes kompetencer i
trit med udviklingen, er det nød
vendigt at prioritere strategisk
og skarpt, hvordan midlerne til
kompetenceudvikling anvendes i
kommunerne. Midlerne skal gå til
kompetenceudvikling, som gør, at
medarbejderne bliver endnu dygti
gere til både de opgaver, de alle
rede løser, og de opgaver, de skal
håndtere i fremtiden.

Ved de sidste overenskomst
forhandlinger etablerede parterne
Den Kommunale Kompetence
fond, som bliver flittigt benyttet af
de kommunale medarbejdere til at
opgradere deres kompetencer til
fremtidens udfordringer.
Samtidig tilbyder parterne gennem
tryghedspuljen målrettet kompe
tenceudvikling til medarbejdere,
som kommunerne har måttet sige
farvel til.

KL ønsker:
At medarbejdernes kompetencer holdes i
trit med de krav, der stilles.
At midlerne til kompetenceudvikling
prioriteres skarpt til der, hvor der er behov.

Kompetencer skal
følge behov
For at sikre det bedste match mel
lem medarbejdernes kompetencer
og kommunernes behov har KL
og organisationerne taget en
række initiativer.
Den Kommunale
Kompetencefond
Formålet med fonden er at
fremme og understøtte kommu
nernes kompetenceudviklings
indsats og sikre medarbejderne
et øget kompetenceniveau. Der
kan søges op til 25.000 kr. pr. år

til den enkelte medarbejder.
En ansøgning forudsætter 20 %
arbejdsgiverfinansiering. Der er
afsat 151 mio. kr. i fonden, og
der er allerede udbetalt for næsten
50 mio. kr. fra fonden. Flere af
underpuljerne er allerede brugt op.
Særligt fokus på almene
færdigheder
KL forsøger sammen med FOA at
sætte gang i et særligt kompeten
ceudviklingsinitiativ, hvor målet er at
sikre almene færdigheder i at læse,
skrive og regne samt IT-færdig
heder. Initiativet finansieres via
Den Kommunale Kompetencefond.

Tryghedspuljen
Ved O.11 aftalte parterne en
tryghedspulje, som støtter bl.a.
kompetenceudviklingsaktiviteter
for afskedigede medarbejdere.
Puljen omfatter afskedigede
kommunalt ansatte under OAO,
FOA, BUPL og Forhandlings
kartellet. Der kan søges op til
10.000 kr. fra puljen.

”Nye opgaver og arbejdsformer giver nye roller
til de ansatte – og det kræver nye kompetencer.
Derfor skal vi i kommunerne prioritere vores
kompetenceudvikling og rekruttering til frem
tidens kerneopgaver.”
Charlotte Hervit, HR-chef, Faaborg-Midtfyn
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Pension
til alle
For kommunerne er det vigtigt, at
vi har fået opbygget et pensions
system, så medarbejderne efter et
langt liv på arbejdsmarkedet kan
trække sig tilbage og have en god
pensionsordning.
Pension er et centralt element i de
samlede løn og ansættelsesvilkår
for kommunalt ansatte og er
væsentlig som aflastning af det
sociale pensionssystem. For at
sikre et rimeligt forsørgelsesgrund
lag skal pensionen have en fornuf
tig størrelse, og det er samtidig
vigtigt, at administrationen af ind
betalingen af pensionsbidrag er
enkel.

Der findes stadig medarbejdere,
der først får indbetalt til en pen
sionsordning, når de har været
kommunalt ansat i en vis periode,
og som den største offentlige
arbejdsgiver ønsker vi, at pensi
onsordningerne bliver til gavn for
alle medarbejdere. Omkostning
erne hertil er ikke ubetydelige, KL
ønsker derfor, at der aftales en
plan for, at alle kommunalt
ansatte medarbejdere, der er
fyldt 21 år, får indbetalt pensions
bidrag. Det vil også give en
administrativ forenkling for
kommunerne.

KL ønsker:
At aftale en fælles plan for at alle kommunalt
ansatte medarbejdere, der er fyldt 21 år, får
indbetalt pensionsbidrag
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Pensionssystemet
sikrer forsørgelsen
Pension handler ikke kun om
forsørgelse efter pensionering.
Det handler også om forsikring af
medarbejderen og dennes familie,
hvis medarbejderen mister evnen
til at arbejde eller dør inden pen
sionering.

Pensionens størrelse og forsikrin
gernes dækning afhænger af, hvor
længe den enkelte sparer op til
pension og hvor store bidrag, der
indbetales. Der skal være en for
nuftig balance mellem den løn,
man får, mens man arbejder, og
den pension man får udbetalt, når
man er pensioneret.

Finansrådet har opgjort, at dan
skerne i 2012 havde en samlet
pensionsopsparing på 3.597,9 mia.
kr. Pensionsindbetalingerne til
arbejdsgiveradministrerede pen
sionsordninger udgjorde i 2012
samlet 91 mia. kr.

”Pensionssystemet i kommunerne kan vi være
stolte af, for pension er vigtigt. Gennem overens
komsterne har vi sikret, at de kommunalt ansatte
får en fornuftig pensionsordning, som sikrer dem
forsørgelse, når det er tid til at trække sig tilbage.”
Thomas Gyldal Petersen, borgmester (S), Herlev
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Professionel opgaveløsning
– i samspil med nye aktører
Kommunerne arbejder hele tiden
med at udvikle serviceydelserne til
gavn for borgerne. Hvis vi vil
bevare velfærdssamfundet, så er
vi nødt til at udvikle det. Det er en
væsentlig pointe for kommunerne,
at der ikke kan sættes lighedstegn
mellem ydelser og velfærd. Frem
tidens velfærd er ikke begrænset
til de ydelser, som de fagprofessio
nelle i kommunerne er i stand til at
levere. Vi skal inddrage alle res
sourcer i samfundet.
I fremtidens velfærdssamfund vil
velfærden således i højere grad
være resultatet af et veltilrettelagt
samarbejde mellem kommunen
som myndighed og det omgivende
civilsamfund. Vi ser allerede en
stigende tendens til, at den kom
munale velfærd produceres af
kommunerne i fællesskab med
lokalsamfundet, borgerne og
erhvervslivet. Denne udvikling
udfordrer de traditionelle med
arbejderroller, samarbejdsmønstre
og ledelsesformer i kommunerne.
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Denne udvikling kan og skal ikke
vendes. Der er tværtimod behov
for et endnu større fokus på, hvor
dan udviklingen understøttes
bedst muligt. Det skal naturligvis
ske i god og konstruktiv dialog
med medarbejderne og deres
repræsentanter. For hvis potentia
let for fremtidens velfærd for alvor
skal realiseres, er det af afgørende
betydning, at det sker i samar
bejde med medarbejderne.
Kommunerne viser – og skal vise
– medarbejderne tillid, og forven
ter medarbejdere, der viser ansvar
og engagement i forhold til deres
arbejde.

Heldigvis oplever mange kommuner
også stort engagement og velvilje
fra medarbejdernes side, når de
oplever potentialet i at inddrage
ressourcerne fra civilsamfundet i
opgaveløsningen. De får skabt nye
medarbejderroller med nye udvik
lingsmuligheder, men også et øget
ansvar. Disse gode eksempler er
værd at kigge nærmere på for
andre kommuner.

KL ønsker:
At kernevelfærden skabes af professionelle
– men at nye aktører yder med.
At understøtte en lokal udvikling af nye
velfærdsalliancer.

Sæt lokalområderne fri
I Hedensted Kommune har man
valgt at satse på de små lokalsam
fund og bruger gerne betegnelse
”landkommune” om sig selv. Man
har her valgt at satse på sine 29
lokalsamfund.
Det er blandt andet sket gennem
projektet ”Sæt lokalområderne fri”.
Projektet fokuserer på at bringe
flere af samfundets ressourcer i
spil: Borgernes ressourcer,
kommunens, erhvervslivets osv.

Man arbejder bevidst med at
skabe fællesskab og sammenhold
i lokalområderne, som engagerer
borgerne til at bidrage med egne
ressourcer til den fælles velfærd.

Det er en tilgang til velfærd, som
kræver fokus på samarbejde,
dialog og nærhed, hvis den helt
rette balance og fleksibilitet i
opgaveløsningen skal opnås.

Frivillige leverer bøger til de ældre
fra biblioteket, præst og børneha
veleder arrangerer folkekøkken,
erfarne mødre hjælper unge
mødre og via en fælles lokal
indsats finder man praktikpladser
til områdets unge.

Det er et arbejde med velfærd,
som giver udfordringer - men som
tilfører meget værdi både for
borgere og medarbejdere.

”I ”Hedenstederne” undgår vi så vidt muligt ord som
”kommunen” og ”borgere”, fordi de signalerer et
”dem” og ”os”. Vi tror nemlig på samskabelse:
Samarbejde og handlekraft på kryds og tværs
af borger, foreninger, erhverv og ”kommune”.
Kirsten Terkilsen, borgmester (V), Hedensted
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