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En stor offentlig personalepolitisk 

udfordring

Strukturreformen træder i kraft den 1.

januar 2007. De danske kommuner står

over for en af de største personalepolitiske

udfordringer i nyere tid. Når en række

kommuner fremover fusioneres og over-

tager opgaver fra amterne, vil det give de

nye større enheder mulighed for at udvikle

og udforme personalefunktionen til også at

omfatte en HR-funktion. Topledelsen i

kommunerne har en unik chance for at

sætte HR-funktionen på den strategiske

dagsorden, så snart stregerne på det kom-

munale landkort er trukket op. Hvis tople-

derne i kommunerne ikke har en klar for-

ståelse af HR-områdets rolle i de kommen-

de fusionsprocesser og til HR-funktionens

fremtidige rolle, så er det spørgsmålet, om

de mulige rationaliserings- og synergige-

vinster ved fusionerne vil blive høstet. Bør

topledelsen i kommunerne ikke udvikle

forestillinger om fremtidens HR og etable-

re en HR-funktion, der i langt højere grad

forholder sig til og har en central rolle i

udviklingen og implementeringen af den

kommunale strategi og de overordnede

mål samtidig med, at de menneskelige res-

sourcer forvaltes og udvikles mere profes-

sionelt? 

Fusioner er mere end et 

teknisk-rationelt projekt

Men er HR-funktionen ikke et spørgsmål,

der ligger hinsides de kommende fusioner,

og skal vi ikke først og fremmest prioritere

“sikker drift” og de mere teknisk-rationelle

momenter i fusionsprocessen? Nej, HR-

temaet kan ikke bare sættes på huskesed-

len til senere brug, hvis vi skal lære af de

seneste større undersøgelser, som belyser

HRM-politik og praksis i Danmark. “Talrige

undersøgelser viser, at en forholdsvis stor

andel af de foretagne fusioner og andre

sammenlægninger ikke bliver den succes,

man havde regnet med. Forklaringen herpå

er netop, at man har forregnet sig på HR-

siden og i forhold til problemerne med at

sammensmelte kulturer snarere end begået

“regnefejl”, hvad angår produktion, logistik,

markedsføring mv. Det er simpelthen “de

bløde sider”, man ikke kan få til at makke ret.

Så meget desto mere grund er der til at spør-

ge dem til råds (på forhånd!), hvis faglige

territorium er HRM.” Sådan konkluderer pro-

fessor Henrik Holt Larsen, Handelshøjskolen

i København i bogen “HRM ved en milepæl,

Cranet-under-søgelsen 2003”.

Perspektiverne om sikker drift, involve-

ring af personalet og udvikling i de kom-

mende fusioner bør ikke kun tænkes line-

ært, faseopdelt eller uafhængigt af hinan-

den, men bør integreres i og kobles til de

fremtidige forestillinger om den nye kom-

munale organisation. Det vil være fatalt at

overse HR-siden i fusionsprocessen. Hvor-

for ikke forholde sig bevidst til og forbe-

rede sig på denne udfordring? 

En professionel HR-funktion 

kan gøre en forskel 

De fusionerende kommuner kan med fordel

påbegynde udviklingen af en professionel

HR-funktion, hvis opgave bl.a. kunne være

at vejlede, hjælpe og støtte op om den

kommunale organisations strategi, herunder

den mere overordnede servicestrategi og de

mere sektorspecifikke strategier under og

efter fusionsprocesserne. En effektiv og vel-

fungerende HR-enhed kan være en af de

faktorer, der afgør, om der kan sættes lig-

hedstegn mellem fusionerne og vellykkede

organisatoriske udviklingsprocesser. De

resultater, der skal skabes i kommende år,

er afhængige at ledernes og medarbejder-

nes ejerskab og ansvarsfølelse for “projek-

tet”. Dette afhænger igen af, hvordan de

oplever sig klædt på til de mange nye

opgaver, arbejdsformer, styre- og organisa-

tionsformer, de vil blive stillet overfor. Det

er dem, der i praksis skal realisere visioner,

værdier, fælles kultur, nytænkning, faglig

udvikling, effektivisering og servicekrav og

udvikle de kompetencer, der kan skabe

sammenhæng mellem det hele.

Det uforløste potentiale og HRM

Et af de centrale honnørord i den perso-

nalepolitiske diskurs, der har afløst persona-

leadministration, er begrebet Human

Resource Management (HRM). HRM har

som begreb og organisatorisk praksis fået en

central placering i de senere år. Et særkende
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ved HRM-begrebet er, at der både i private

og offentlige virksomheder/organisationer

ses en stigende erkendelse af, at effektivitet,

fleksibilitet og kompetence hænger snævert

sammen med den måde, de menneskelige

ressourcer forvaltes på – ikke mindst i takt

med at virksomheder og organisationer bli-

ver mere videnintensive. Effektiviseringer og

konkurrencefordele bliver knyttet til innova-

tion og evnen til at lede viden, dvs. udvikle,

dele og anvende viden, der ikke umiddelbart

kan kopieres. Medarbejderne bliver en

essentiel ressource, der skal investeres i

gennem ledelse og udvikling. Organisa-

tionens interesser, behov og mål forsøges

samstemt med medarbejdernes via en

“multidimensionel byttehandel”, dvs. hvor

kommunen får en kvalitativt bedre udvik-

ling, større effekti-vitet og kvalitet, mens de

ansatte får et bedre og mere indholdsrigt

arbejdsliv. Det “uforløste potentiale” skal

nyttiggøres og kan kobles til et progressivt

udviklings-ideal, der fokuserer på processen

og relationen mellem organisationen og

individet som et udviklingsprojekt inden for

givende rammer og potentialer.

At lade sig inspirere uden 

at miste perspektivet

I mange af de officielle personalepolitikker i

landets kommuner ses aftryk fra de moder-

ne organisationskoncepter, der ofte er ble-

vet importeret “ude fra” den private sektors

univers og implementeret “oppe fra” med

proklamationer om, at “personalet er den

vigtigste ressource”. Ofte er der mere tale

om retorik end en oplevet realitet, men den

sproglige kode afspejler, at management-

tænkningen er trængt ind i og inspirerer det

offentlige. For nogle rejser nakkehårene sig,

når f.eks. personalechefen pludselig kalder

sig HR-chef, men det er det bagvedliggende

rationale, der er interessant. De begreber,

hvormed man begriber og italesætter den

offentlige sektor, kan vanskeligt forenes
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med det offentliges særlige værdier, identi-

tet og etos. Der kan rejses en række rele-

vante kritiske argumenter mod at overføre

dele af management-tænkningen fra det

private til det offentlige, men omvendt så

tilbyder dele af “management-tænkningen”

et begrebsapparatet, der kan modificeres og

overføres til den kommunale virkelighed.

Fra personaleadministration til HR 

Et godt eksempel er Dave Ulrich, der har

forsøgt at redefinere HR-funktionen i en

organisatorisk og forretningsmæssig kon-

tekst og skitseret en rollemodel, der kan til-

passes og udvikles til at give mening i den

kommunale kontekst. Den traditionelle per-

sonalefunktion kan med fordel transforme-

res til en HR-funktion, der kan påtage sig en

flerhed af forskellige roller f.eks. som: strate-

gisk sparringspartner, forandringsagent,

administrativ ekspert, medarbejderspecialist

og udvikler. HR-funktionen er i Ulrich’s per-

spektiv ikke kun en slags administrativ eller

faglig garant for de traditionelle områder,

nemlig at tiltrække, fastholde, udvikle og

afvikle personalet. HR-funktionen skal der-

imod skabe værdi, levere konkurrenceforde-

le, understøtte den overordnede strategi og

skabe resultater for virksomheden/kommu-

nen. Han er især interesseret i, hvad der

kommer ud af HR-bestræbelsen, dvs. hvor-

dan HR sikrer virksomhedens konkurrence-

fordele og overlevelse på sigt.

HR-funktionens roller

Ulrich tilbyder et begrebsapparat og

nogle modeller, som HR-funktionens

struktur og opgaver meningsfuldt

kan tænkes ud fra. HR-funktionens

roller ses i forhold til forskellige

dimensioner, nemlig mennesker og

processer samt kortsigtet og lang-

sigtet fokus, sat ind i figur 1.

Rollen som administrativ ekspert

har typisk har været den traditionelle

personalefunktions stærke side, nem-

lig lønadministration, forhandling,

rekruttering, afskedigelse, forskellige perso-

naledata og lignende, men de omtalte

funktioner har ofte ikke været tænkt ind i

en mere strategisk og helhedsorienteret

sammenhæng. Rollen som medarbejder-

specialist handler om at udvikle, støtte,

hjælpe og informere ledere og medarbejde-

re, så kommunen har kompetente, engage-

rede og effektive ledere og medarbejdere.

Der kan være tale om fokus på medarbej-

der- og lederudviklingsforløb, relevante kur-

ser og uddannelser, læring-på-jobbet, karri-

ererådgivning m.v. Rollen som strategisk

partner f.eks. sparringspartner for direktio-

nen/forvaltnings-ledelsen indebærer at

kunne understøtte den kommunale strategi

med et HR-fokus, der bidrager til at udvikle

kommunens kernekompetencer. En kom-

mune kan f.eks. have brug for at være mere

responsiv overfor borgernes og medarbej-

dernes ønsker og har måske brug for nogle

radikale forandringer, som HR-funktionen

kan være med til at sætte på dagsorden.

Topledelsen og MED/SU kan få udfordret

den strategiske kurs via kritisk konstruktive

forslag, oplæg baseret på nye idéer, overvej-

elser og dokumentation, der kan danne

grundlag for nye strategiske beslutninger og

indsatsområder, så kommunen ikke gror til i

selvtilfredshed. På dokumentationssiden

kan der tænkes brugertilfredshedsunder-

søgelser og analyser af personaleomsæt-

ning, alderssammensætning, sygemeldte,

afskedigelser og opsigelser, der kan indikere,

at der må ske ændringer i organisationen.

Rollen som forandringsagent er defineret

ved evnen til at arbejde med implemente-

ringen af forskellige forandringstiltag og

sikre et generelt forandringsberedskab i

kommunen. Hvis kommunen eksempelvis

vælger nye ledelses- og styringsmodeller

eller fusionerer afdelinger, så er det før set,

at nye ledelsesteknologier og sammenlæg-

ninger ikke bliver den succes, man havde

regnet med. Her er det vigtigt at HR-funk-

tionen formår at samle de forskellige kom-

munale erfaringer op og kan være med til

at involvere både ledere og medarbejdere i

forandringsprocesserne. Det er ikke nok at

ændre strategier, strukturer og systemer,

hvis ikke også den tænkning, der frem-

bragte disse, ændres.

HR-funktionen som strategisk partner 

HR-funktionens rolle bør ikke først sættes

på dagsordenen, når flyttekasserne pakkes

ud i de nye fusionerede kommuner. Hvis

kommunerne skal udnytte den synergief-

fekt, der forhåbentligt kan opstå ved at

reorganisere og udvikle personalefunktionen

til en HR-funktion, så kræver det, at tople-

delsen forlods har gjort sig nogle tanker om

HR-funktionens rolle. I denne proces kan

Dave Ulrich’s begrebsapparat være en hjælp

til at afklare rolle- og ansvarsfordelingen og

evt. kontraktforhold mellem top- og liniele-

delsen om HR-funktionens opgaver og orga-

nisatoriske roller. HR-funktionen bør ikke

reduceres til en passiv ud-øver af tople-

delsens ordrer og f.eks. fratage liniele-

delsen personaleansvaret eller fungere

som en art konsulentvirksomhed uden

strategisk forankring. HR-funktionen kan

fortsat tænkes som en stabsfunktion

med en vis autonomi, hvor personalean-

svaret er linieledelsens, men hvor rela-

tionerne ikke har over- og underord-

ningskarakter, men snarere har form af

et partnerskab. Hvordan dette skal gøres,

er en af de personalepolitiske udfordrin-

ger, topledelsen offensivt bør tage op.
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FIGUR 1: HR-FUNKTIONENS ROLLER
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