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212. Forslag til proces for arbejdet med værdighed i mødet med borgeren 
Sagsnr: 81.04.00-A00-2-20 Sagsansvarlig: Lene Fransson 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget har i møde den 2. september 2020, pkt. 167, ønsket en drøftelse 
af en overordnet værdi- og tillidsbaseret kultur, som udgangspunkt for at tage et 
politisk ansvar for en bæredygtig kultur og forebyggelse af forråelse i arbejdet med 
borgerne. Nøgleordene er ledelse og aktiv stillingtagen til værdier og kultur i 
samarbejdet med borgeren, brugeren, virksomheden m.v. 

Administrationen foreslår en politisk og en administrativ proces med samtaler om 
værdighed i mødet med borgerne. Alle ledere og medarbejdere skal være klar over, 
hvilke værdier vi vil møde borgerne med i praksis.  Processen skal skabe klarhed 
om hvordan og med hvilke værdier, ledere og medarbejdere med sin faglighed skal 
møde borgeren.  

Faxe Kommunes lederskab: Nærvær, styring og mødet med borgeren 

Direktion og chefforum arbejder med ledelse ud fra tre spor. Det første spor handler 
om nærvær og kultur på arbejdspladsen (nærværsprojektet om sygefravær, ledelse 
m.v.), det andet spor handler om styringsdelen med bl.a. sikker økonomistyring og 
retvisende budgetter. Det tredje spor handler om mødet med borgeren. I mødet med 
borgeren er værdighed og ordentlighed i centrum. 

Ledere og medarbejdere skal være bevidst om sammenhængen mellem 
værdier og handlinger  

Når ulykkelige situationer med omsorgssvigt og uværdig behandling af f.eks. 
beboere på plejehjem, børn eller unge dukker op i offentligheden, er det ikke kun et 
enkeltsagsproblem. Det kan som regel ikke ses løsrevet fra helhedsindtrykket, og 
den måde organisationen tænker og arbejder på. Lederen står derfor hele tiden i en 
position mellem magt, omsorg og værdighed. Det samme gør medarbejderne i 
forholdet til borgeren. ”Borgeren” skal her forstås i bred forstand, idet vi møder 
borgerne i forskellige roller som f.eks. 
beboeren/brugeren/eleven/barnet/forældrene/virksomhederne/samarbejdspart-
nerne.  

Arbejdspladsens syn på værdighed som grundlag for handlinger 

Hvad lederen gør eller gjorde, bliver altid aflæst af medarbejderne, og afkodet som 
den eksemplariske handling - hvad er retfærdig og uretfærdig, rigtig og forkert 
ledelse. Lederen skaber altså med sin ledelse forståelsen af, hvad det er for en 
arbejdsplads, og hvilke værdier der skal gælde her. Det samme gælder i 
medarbejdernes adfærd over for borgeren. Her defineres hvilken tilgang Faxe 
Kommune har til de mennesker vi arbejder for og med. Ser vi dem som med-
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mennesker? Hvad gør lederne, hvis de oplever, at de daglige handlinger ikke lever 
op til det der er aftalt, og som der er fælles forståelse af.  

Hvordan kan vi arbejde med værdighed? 

Der findes forskellige klassiske metoder til at gennemføre ændringer eller udvikle det 
bestående. Det kan f.eks. ske ved at lave strategi-, mål- og handleplaner i hele 
organisationen, startende i direktion, chefforum og Hovedudvalg og videre ud på de 
enkelte arbejdspladser, hvor lederen er ansvarlig for den konkrete implementering 
og tilbagemelding om status. 

I arbejdet med værdighed i mødet med borgeren, er samtale og dialog en mere 
frugtbar måde at blive klogere på. Samtaler kan også langt bedre afdække 
misforståelser og uenigheder. Samtaler kan altså være langt mere tillidsskabende 
og afklarende i forhold til hvad vi reelt og konkret gør i dagligdagen og hvad vi skal 
gøre fremover. Det kræver en struktureret tilgang, så samtalerne ikke ender 
ukonkrete og uforståelige, uden reel ændring og handling i ledernes og 
medarbejdernes daglige arbejde med borgeren. Det kræver derudover en åben 
kultur, hvor en ærlig samtale om hvordan energien til omsorg og værdighed bevares, 
og ikke ender i f.eks. omsorgstræthed og ligegyldighed. 

Forslag til proces 

Økonomiudvalget sætter arbejdet i gang 

På økonomiudvalgets møde den 30. september deltager centerchef for Sundhed & 
Pleje Morten Just, samt centerchef for Familie, Social & Beskæftigelse Johnny Holst 
i den indledende dialog med udvalget om forslag til arbejdet med kultur og 
værdighed i mødet med borgeren. 

Forslag til det administrative spor 

Hovedudvalget og de enkelte CenterMED tilrettelægger sammen med den 
administrative ledelse arbejdet med afholdelse af samtalecaféer om værdier og 
værdighed i mødet med borgeren.  

Samtalecaféerne tilpasses de enkelte arbejdspladser og institutioner i regi af 
personalemøder el. lign. Det er vigtigt, at samtalecaféerne rammesættes og 
planlægges grundigt og eventuelt med en ekstern oplægsholder, der kan 
perspektivere mødet med borgeren, og lægge op til samtalen. Samtalerne tager 
afsæt i konkrete cases og dilemmaer fra området, ift. hvordan faglighed og 
værdighed spiller/spillede ind. I samtalecaféerne laves konkrete aftaler om næste 
skridt og konkrete handlinger frem til næste samtalecafé. 

Forslag til det politiske spor  

Fagudvalgene arbejder med værdighed og faglighed i mødet med borgeren. Det 
foreslås i rammesatte dialogmøder med medarbejdere og ledere på de borgernære 
områder. Da mødet med borgeren er tæt forbundet med kerneopgaven, foreslås det 
at forankre dialogmøderne i fagudvalgene. På baggund af fagudvalgenes 
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dialogmøder, foreslås et temamøde for Byrådet i juni 2021, evt. med ekstern 
oplægsholder til at sætte værdighed og omsorg i forhold til borgeren i spil. Viden og 
erfaring fra fagudvalgene samles og byrådet drøfter det fortsatte arbejde med 
faglighed og værdighed i mødet med borgeren. 

Lovgrundlag 
Den kommunale styrelseslov.  

Økonomi 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af 

Økonomiudvalget.  

Indstilling 

Direktionen indstiller, at arbejdet med værdighed i mødet med borgeren igangsættes 
med den foreslåede proces i det politiske og det administrative spor. 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 188: 
Økonomiudvalget ønsker en stærk konkret politisk involvering allerede i processens 
start, som rammesætning for den overordnede politiske proces om værdier og 
kultur. Administrationen udarbejder et forslag hertil. 
 
Fraværende: Ingen. 

Supplerende sagsfremstilling 4. november 2020: 

Økonomiudvalget har ønsket en konkret politisk involvering ved processens start, 
der kan sætte rammerne for arbejdet med værdighed, værdier og kultur i mødet med 
borgerne. 

Forslag til det politiske spor ændres, så byrådet starter hele processen for arbejdet 
med værdighed i mødet med borgeren på et temamøde torsdag den 17. december 
kl. 16-18.  

Her får byrådet et kort oplæg om værdighed, værdier og kultur i mødet med 
borgeren, og udarbejder 3-5 overordnede pejlemærker for, hvordan byrådet ønsker, 
at alle ansatte i Faxe Kommune skal møde borgerne. Pejlemærkerne danner 
grundlag for det videre arbejde i det administrative og det politiske spor, og der 
udarbejdes formidlingsmateriale om byrådets pejlemærker til brug i organisationen. 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at arbejdet med værdighed i mødet med borgeren sættes i 
gang med den tilrettede proces. 
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Beslutning i Økonomiudvalget den 4. november 2020 
Det præciseres, at de rammesættende politisk udarbejdede pejlemærker for, 
hvordan alle medarbejdere i Faxe Kommune skal møde borgerne, indgår aktivt i det 
videre arbejde i organisationen. Og at dette sker via en passende 
kommunikationskanal, således at de politiske pejlemærker fremstår som 
nærværende for medarbejdere og ledere i kommunen. 
 
Fraværende: Ingen. 

 
 


