FÆRRE LEDERE – TYDELIGERE ROLLER
Politiet påbegyndte i 2012 en omfattende reform af lederstrukturen
på tværs af koncernen. Man har på den baggrund skabt fundamentet for at øge ledelseskvaliteten og samtidig frigjort ressourcer til politiarbejde ved at nedbringe antallet af chefer med ca. 25 pct.
Før lederreformen var der et meget stort antal mellemledere i politiet, og en uklar definition af lederrollen. Løsningen blev at fjerne et
lag af mellemledere, efteruddanne hele chefgruppen og skabe en
klarere sammenhæng mellem rollen som leder og politiets overordnede strategiske retning. På den måde har man opnået ”færre ledere – men ledere med mere tydelige roller”, som Susanne Lísa Madsen, centerchef i Rigspolitiet, udtrykker det.
Erfaringerne i politiet viser, at en reform af lederstrukturen og fokus
på ledelsesspændet kan have en række positive afledte effekter for
lederne, medarbejderne og koncernen som helhed:
 Politiet har skabt et bedre fundament for forankring af deres strategiske retning i hele koncernen.
 Man har frigjort 300 årsværk til udførelsen af operativt politiarbejde.
 Lederne oplever efter reformen, at deres roller er blevet tydeligere – både når de skal kommunikere forventninger til medarbejdere men også i forventningsafstemningen med deres egne chefer.
 Der er større fokus på, at lederne skal uddelegere ansvar, og at
medarbejderne skal påtage sig selvledelse.
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”

Vi har skabt forudsætningerne
for en øget ledelseskvalitet
og samtidig frigjort
ressourcer til politiarbejde
Susanne Lísa Madsen, centerchef i Rigspolitiet

NY LEDELSESKULTUR I POLITIET
Færre ledere med klare roller
Før reformen var der 600 vicepolitikommissærer i politiet – efter reformen var der ingen. Halvdelen af vicepolitikommissærerne fik et kompetenceløft, som rustede dem til at varetage en højere lederstilling,
mens den anden halvdel i dag fungerer i andre stillinger uden ledelsesansvar. Derudover nedlagde man en række administrative lederstillinger på flere niveauer og opnåede samlet set en reduktion i antallet af chefer på ca. 25 pct.
Reformen har samtidig medført en større klarhed om forventningerne
til lederne i politiet. Faktisk tilkendegiver 84 pct., at deres rolle og forventningerne til dem som ledere står mere klart efter reformen.
”Linjelederne oplever, at de krav, som topledelsen stiller, er mere tydelige, og at de i højere grad er koblet til vores overordnede strategiske retning end tidligere”, fortæller Susanne Lísa Madsen. ”Derudover
er det også blevet mere klart, hvad medarbejderne egentlig forventer
af dem og hvorfor – det gør ledelsesopgaven lettere”, tilføjer hun.
Større ansvar til den enkelte leder og medarbejderne
Lederreformen stiller nye og større krav til både ledere og medarbejdere. ”Lederne er blevet mere professionelle”, siger Erik Vand, vicepolitiinspektør i Rigspolitiet. ”Tidligere var mange ledere for eksempel
enten rigtig gode faglige ledere eller rigtig gode personaleledere”, forsætter han. ”I dag skal de favne strategisk ledelse, faglig ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse. Det kræver selvfølgelig, at
lederne nu i langt højere grad skal evne at uddelegere ansvar til medarbejderne og samtidig, at medarbejderne i højere grad tager ansvar
for selvledelse”, afslutter han.
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Den kulturændring er politiet stadig i gang med at gennemføre, men
man har allerede lovende resultater. En leder i politiet udtrykker det
sådan her:
”Medarbejderne tager godt imod det, fordi de fleste faktisk har ønsket
sig et større ansvar. Det er fremmende for deres egen udvikling. De
tænker selv, hvordan ressourcer bruges bedst. Vores rolle er så at have mere fokus på personaleledelse og de samtaler, der hører med til
det – både om trivsel og deres faglige ambitioner og huller. Før havde
vi mest fokus på driftsledelsen og instruerede dem. Nu kommer de
selv med løsningerne og bruger teamet til sparring.”

”

Vi er simpelthen blevet mere
professionelle i vores tilgang til
ledelse – en markant
kulturændring
Erik Vand, vicepolitiinspektør i Rigspolitiet

TAG AKTIVT STILLING TIL LEDELSESSPÆNDET I DIN ORGANISATION
Et stort antal ledere kan hæmme innovation og forankring af den
strategiske retning
I politiet havde man længe haft fornemmelsen af, at bureaukrati og
processer tog for meget tid fra rigtigt politiarbejde. ”Det bremsede innovationen i politiet som organisation”, siger Erik Vand, og suppleres
af Susanne Lísa Madsen: ”Den lange vej fra inderste til yderste ledelseslag hæmmer muligheden for at forankre én og samme overordnede strategi i hele organisationen”.
Mange led i processerne og stor distance fra øverste chef til medarbejder kan også være virkeligheden på andre statslige arbejdspladser. Et uhensigtsmæssigt ledelsesspænd skaber problemer set fra både medarbejderens og topledelsens side. Medarbejderne kan have
svært ved at komme igennem med nye ideer og topledelsen kan opleve, at strategiske målsætninger ikke forankres hele vejen ned i organisationen.
Fornuftigt ledelsesspænd – en konkret lokal vurdering
Det kan være svært at give et entydigt svar på, hvad det ‘rigtige’ ledelsesspænd er, men ”vi kunne konstatere, at en række afdelinger, som
egentlig udførte de samme opgaver, havde vidt forskellige ledelsesspænd”, siger Erik Vand. ”Og det giver jo ikke rigtig mening: Hvis man
har de samme opgaver, så bør man jo kunne udføre dem med det
samme antal chefer per medarbejder”, fortsætter han.
Ledelsesspændet på tværs i staten er ikke nødvendigvis ensartet,
selvom opgaverne i større eller mindre grad kan være sammenlignelige. Det er således relevant for alle statslige institutioner at overveje,
om deres ledelsesspænd er det rette – for eksempel ved at skæve til,
hvordan sammenlignelige institutioner har indrettet sig.
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En analyse af og stillingtagen til eget ledelsesspænd kan potentielt
føre til frigjorte ressourcer og mere effektiv ledelse, som erfaringen fra
politiet viser.

Hvad siger målbilledet for god arbejdsgiveradfærd?
God arbejdsgiveradfærd er, at ledelsen tager aktivt stilling til,
hvilke kompetencer der – aktuelt og fremtidigt – er væsentlige
for, at organisationen kan nå de strategiske mål.
Ledelsen skal aktivt vurdere, hvilken overordnet stillingsstruktur
(for eksempel ledelsesspænd og forholdet mellem øvrige forskellige stillingsniveauer), hvilken overordnet faggruppesammensætning og hvilke kompetencer, der bedst understøtter:
 Kvalitet i opgaveløsningen.
 Meningsfuld personaleledelse.
 Omkostningseffektivitet, for eksempel ved at opgaver løses
på lavest mulige kompetenceniveau.

Læs mere om god arbejdsgiveradfærd på modst.dk/ga.

DE TRE LØFTESTÆNGE I POLITIETS
LEDERREFORM
Politiet gennemførte lederreformen med udgangspunkt i tre løftestænger.
1. Afklaring af formål og omfang af reformen
Først afklarede man formålet med og omfanget af reformen. ”Et klart
formål bør være rettesnor for enhver reform”, indleder Susanne Lísa
Madsen. Rigspolitichefen ønskede af hæve ledelseskvaliteten og frigøre ressourcer til politiarbejde og besluttede i forlængelse heraf, at
alle lederstillinger var i spil – med undtagelse af politiets topledelse.
”Det er afgørende i forbindelse med implementeringen, at alle har
den samme overordnede forståelse af hensigten med projektet, og
at man kan forklare sine valg og ideer med henvisning til det overordnede formål”, understreger Susanne Lísa Madsen.
2. Afklaring af lederroller, kompetencer og ledelsesspænd
Dernæst afklarede politiet, hvilke roller og kompetencer en leder skal
have på et givent lederniveau. Man besluttede, at enhver leder i politiet skal vurderes på baggrund af sine kompetencer med hensyn til
faglighed, samfundssyn, eksekvering, helhedsforståelse, strategi,
kommunikation og udvikling. Herefter udarbejdede man pjecer og
hængte plakater op i alle kredse og på alle stationer, som præcis
viser, hvad ledere på forskellige niveauer skal kunne inden for disse
seks områder. ”Det gælder om at kommunikere forventninger til lederrollerne så klart og jordnært som muligt”, siger Susanne Lísa
Madsen.
3. Tilpasning af organisation og bemanding
Sidste skridt var en tilpasning af organisationen. Man nedlagde en
række administrative lederstillinger og udnævnte halvdelen af vicepolitikommissærerne til politikommissærer, mens den anden halvdel
fortsatte i funktioner uden ledelsesansvar.
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REDUKTION I ANTALLET AF LEDERE HAR
MEDFØRT KLARERE LEDERROLLER
Færre chefer
Politiet har med deres lederreform som nævnt nedbragt antallet af
chefer med ca. 25 pct. Da politiet har særligt mange ansatte som tjenestemænd, har man endnu ikke opnået en økonomisk gevinst. På
længere sigt forventer man dog et samlet økonomisk potentiale, men
hvad endnu vigtigere er, er 300 årsværk frigjort fra lederstillinger til
operativt politiarbejde, forklarer Susanne Lísa Madsen.
Andre institutioner med færre tjenestemænd vil med stor sandsynlighed kunne realisere økonomiske gevinster med en kortere tidshorisont. Men samtidig viser politiets erfaringer også, at man ikke skal
lade sig hæmme af de formelle rammer: Selvom besparelser først
kommer senere, kan der være god mening i at foretage ændringer
alligevel – i politiets tilfælde for at højne kvaliteten af ledelsen og frigøre ressourcer til deres kerneopgave.
Chefer med tydeligere roller
Lederne oplever, at deres rolle er blevet mere tydelig – både når de
leder opad, og når de leder nedad. 89 pct. af lederne siger, at det er
blevet lettere at tydeliggøre forventninger til deres overordnede efter
reformen, mens 86 pct. mener, at det er blevet lettere at tydeliggøre
forventninger til deres medarbejdere efter reformen. Endelig mener
84 pct. af lederne, at de er blevet mere afklarede med, hvad deres
lederrolle indeholder.
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Ny relation mellem yderste personaleleder og medarbejderne
Den vigtigste forbedring, der er sket med lederreformen, er den nye
relation mellem yderste personaleleder og medarbejderne. ”Der har
været tale om en kulturforandring”, som Erik Vand formulerer det.
”Det er en anden – og mere omfattende – rolle, man har som leder på
denne side af reformen”, siger han og fortsætter: ”Lederne skal favne
en bredere palet af færdigheder, men det er samtidig helt centralt, at
de er i stand til at delegere ansvar til medarbejderne.”
Dette medfører selvsagt, at medarbejderne også skal tage dette ansvar på sig. ”Der har nok været en lidt anden kultur i politiet tidligere”,
siger Erik Vand. ”Det blev ikke nødvendigvis betragtet som en styrke,
set fra medarbejdernes side, hvis man uddelegerede fagligt ansvar –
det blev nok nærmere set som en svaghed”, siger han. ”Den uhensigtsmæssige kultur har vi ændret med lederreformen”, konkluderer
Erik Vand.

Tabel 1: Politiets ændring af lederstrukturen
Baseline

I 2011 havde man 1.200 ledere i
politiet.

Realiseret
potentiale

I 2015 har man reduceret antallet af
ledere med 25 pct. og har således 300
færre ledere.

HVAD KAN ANDRE LÆRE AF POLITIET?
Kend dit ledelsesspænd og overvej, om det er hensigtsmæssigt
Det er vigtigt, at man som topledelse tager aktivt stilling til organisationens ledelsesspænd – der kan være meget at hente. ”Vi kunne jo i
hvert fald konstatere, at der var potentiale for at hæve kvaliteten af
den daglige ledelse samtidig med, at vi kunne frigøre ressourcer”,
siger Erik Vand.
For at vurdere sit ledelsesspænd må man tage udgangspunkt i sin
egen organisation og kerneopgave. En vurdering af, om man har et
hensigtsmæssigt ledelsesspænd kan for eksempel tage udgangspunkt i en sammenligning med andre organisationer, som udfører en
lignende opgave.
Sørg for sammenhæng mellem ændring af ledelsesspænd og
organisationens langsigtede strategi
En ændring af lederstrukturen bør indledes med kommunikation af
formålet og sammenhængen til den langsigtede strategi for organisationen. Det er vigtigt for, at alle – leder som medarbejder – kan have
en fælles referenceramme og forståelse for ændringernes formål
igennem hele projektet.
I politiet arrangerede man indledende informationsmøder, som lagde
op til meningsudveksling blandt ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter i forhold til ændringer af lederstrukturen. ”Dem kunne vi
måske endda godt have haft nogle flere af”, reflekterer Susanne Lísa
Madsen.
Kompetenceudvikling af ledere
Ved større ændringer i lederstrukturen er det også væsentligt at sikre
en hensigtsmæssig sammenhæng mellem de ønskede lederkompetencer i organisationen og ledernes faktiske kompetencer – eventuelt
med kompetenceløft til relevante ledere. ”Nye krav til lederne stiller
selvfølgelig nye krav til deres kompetencer”, fortæller Erik Vand.

Sørg for forankring i hele chefgruppen
Det er ifølge Susanne Lísa Madsen centralt, at topledelsen tager styring og ejerskab over forandringsprocessen. ”Det bliver ikke til noget,
hvis toppen ikke er dedikeret”, siger hun. ”Der er ingen længere nede i
systemet, som kan følge og forstå retningen for sådan en forandringsproces, hvis ikke topledelsen kommunikerer formål og hensigt
tydeligt”, tilføjer hun.
Inddrag legitimerende ‘fakkelbærere’
Politiet har erfaret, at det kan være til stor hjælp for implementeringen
af så store forandringer som en lederreform at have formålet og begejstringen forankret hos udvalgte ressourcestærke personer i organisationen.
”Det har været enormt vigtigt for hele den proces, hvor de lokale ledere og medarbejdere har skullet tage den nye kultur til sig, at projektet
har været støttet af de her ‘fakkelbærere’. Det rykker altså bare mere,
når den respekterede kollega står derude og taler for forandringerne,
end når jeg sender en mail herinde fra centralt hold”, siger Susanne
Lísa Madsen.
Find mere inspiration
God arbejdsgiveradfærd på de statslige arbejdspladser er en
nøgle til at frisætte ressourcer – både økonomiske og menneskelige – så de anvendes bedst muligt.
Du kan læse mere om målbilledet for god arbejdsgiveradfærd
på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan
finde mere inspiration til, hvordan god arbejdsgiveradfærd kan
implementeres i din institution.
Læs mere om god arbejdsgiveradfærd på modst.dk/ga.
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