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Den nye italesættelse – farlig?

Før Nu  
borgere                          brugere
undervisning                   læring 
elever                            produktionsenheder   
velfærd                          nytte 
velstand                         bundlinien
offentlige goder               output
kvalifikationer                 kompetencer   
forfordeling                     individuelle incitamenter
makro                            mikro
Det, der
binder os sammen adskiller os fra hinanden
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Internationale udviklinger i 1990´erne 
set fra et fagforeningssynspunkt

Decentralisering

Disorganisering

Deregulering

Delegitimering
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Europæiske fagforeningsproblemer

Faldende medlemstal
Aldrende medlemsmasse
Ændret medlemsbasis
Repræsentationsproblemer
Strategiproblemer
Forskellige institutionelle støttepunkter
EFS mangler ressourcer og kompetencer
Politisk neddrosling af indflydelse
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Fagforeningsmedlemsskab 1993-
2003 (i 1,000)

1993 1998 2003
ændring 

%

Østrig 1.616 1.480 1.407 -12,9
Belgien 2.865 3.013 3.061 6,8
Bulgarien 2.192 778 515 -76,5
Danmark 2.116 2.170 2.151 1,7
Finland 2.069 2.084 2.122 2,6
Tyskland 11.680 9.798 8.894 -23,9
Italien 10.594 10.763 11.266 6,3
Polen 6.500 3.200 1.900 -70,8
Slovakiet 1.583 854 576 -63,6
Sverige 3.712 3.562 3.446 -7,2
UK 8.804 7.852 7.751 -12,0

Source: EIRO
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DK: Andel af fagligt organiserede (%)

1980 2005

LO 73 65

FTF 15 17

AC 4 8

LH 1 4

Uafhængige 11 7
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Antal medlemsorganisationer i hoved-
organisationerne i Danmark 1950-2000

LO FTF AC LH Andre T

1950 70 (101) - (4) 12 211
1960 68 125 (15) 8 6 238
1970 56 167 17 7 6 267
1980 40 133 19 8 19 225
1990 30 100 21 5 16 188
2000 22 104 22 3 10 169
2005 17 104
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Stop grædekoneriet!

Fagforeningerne stadig indflydelsesrige

Men de må blive bedre til
- at hvæsse viljen
- at bruge evner til

* at læse udviklinger
* at opbygge viden
* analysere omverdensbetingelser
* opbygge alliancer
* indgå i koalitioner
* udnytte indflydelsesmuligheder
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Påvirkningskanaler

Folkevalgte

Korporative (politisk/administrativ)

Direkte aktioner

Direkte kontakter (lobbyisme)

Opinionsdannelse

Mediekontakter

Institutionaliseret
deltagelse

Ikke-
institutionaliseret 
deltagelse

Aftalevejen

Overenskomster

Lokale aftaler
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Politiske deltagelsesformer

Inddragelse
Segmenteret
repræsentation Netværk Lobbyisme
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Interesserepræsentation

Hvem

Hvad

Hvordan

Krise?

Elite
Kerne
Periferi
Ekskluderede

Løn- og arbejdsbetingelser
Rettigheder og muligheder
Politisk økonomi (velfærdsstaten)
Omverdenen

Organisatorisk form
Organisatorisk kapacitet
Organisatorisk demokrati
Organisatorisk aktivisme

Differentiering
Markedsorientering
Nedgang i egalitære strategier
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Rammesætningen af OK-08-
forhandlinger

- Økonomisk ”buldrende” arbejdsmarked

- Den private sektors overenskomstfornyelse 
2007: fornyelser og moderate lønstigninger

- Borgerlig regering, der ville genvælges

- Idéfattig opposition med nye ledere

- Kulturelt mørke: ny klunketid, rødder og ro

- Fra velfærds- til kvalitetsdebat
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Fra velfærds- til kvalitetsdebatten

Velfærdsdebatten startede med: 
- Velfærdsstatens langsigtede finansieringsproblem
- Globaliseringens ”udfordringer”

Velfærdsforhandlingerne:
- Fokus på øget arbejdsudbud
- Skaffe flere penge til øgede offentlige udgifter nu

Situationen lige nu:
- Mangel på arbejdskraft
- Enorme årgange, der runder de 60 år
- Grupper, som har svært ved at finde beskæftigelse

Kvalitets-debatten startede med:

- VK-regeringens vælgerproblem med offentligt ansatte

- Den offentlige sektors fremtidige rekrutteringsproblem
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REGERINGEN (august 2007):
”Bedre velfærd og større arbejdsglæde”

Brugerne i centrum
Målbare resultater og effekter – høj 
kvalitet
Standardiseret dokumentation
Klare incitamenter til optimal 
arbejdstilrettelæggelse og effektiv 
ressourceudnyttelse

- Større frihed til at tænke nyt 
- Brugerdreven innovation
- Arbejdsglæde 
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Styreformer i forvaltningspolitikken

* Udadvendte

(udliciteringer, udfordringsret, privatisering, 
brugerbetaling, selveje, A/S-dannelser, partnerskaber 
m.v.)

* Indadvendte
(mål- og rammestyring, kontraktstyring, 
taxameterstyring, regnskabsreformer, værdibaseret 
ledelse m.v.)

* Brugervendte
(brugervurderinger, brugerbestyrelser, 
fritvalgsordninger, tests, processtyringer m.v.)
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Processtyringer

* central regulering øget kraftigt siden 2001
- der styres helt ned til metode 

* ”manualisering” af den offentlige sektor:
- handleplaner og akkrediteringskrav
- bindende visitationskrav
- metodeforskrifter 
- opfølgningskrav
- kvalitetsstandarder
- brugerinddragelseskrav
- fritvalgsprocedurer
- regler for ansættelser og indberetninger
- tidsfrister
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New Public Management er flere ting

* En politisk strategi for transformation 
af den offentlige sektor

* En politik for styring i den offentlige 
sektor (forvaltningspolitik)

* En ny diskursiv ramme for opfattelsen 
af det offentlige

* Ledelses- og styringsredskaber 
(”værktøjskassen”)
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Regeringens medicin for offentlig sektor

KONKURRENCE
- mellem offentlige og private leverandører
- mellem offentlige leverandører
- fritvalgsordninger
- benchmarking

KONTROL
- kontraktualisering
- brugerstyring

- dokumentationer og evalueringer
- resultatmålinger
- processtandardiseringer
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Personaleorganisationernes 
bud: 

”Mere i løn”

”Flere hænder”

”Flere personalegoder”
”Bedre offentlig service”
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KL - Erik Fabrin (marts 2008):

”mere opgave- og 
ansvarsprivatisering”
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Realvækst i privat og offentligt forbrug 
1995-2001 respektive 2002 – 2005, %. 
(ekskl. pris- og lønstigninger)

0

1

2

3

1995-2001 2002 - 2005

Privat forbrug Offentligt forbrug
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OK-forhandlingsoplæg
Valgkamp: halve løfter til lønmodtagerne –
politisk indblanding (DF, S og SF)

Derefter sagde regeringen, KL, bankerne, 
økonomerne: ”mådehold”

Personaleorganisationerne: ”mere i løn” og 
”bedre normeringer”

Organisationsspecifikke krav

FOA på besøg i folketinget 
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Ny forhandlingsstrukturering

Arbejdsgiversiden samlet om én strategi

Lønmodtagersiden ikke samlet – bortset fra 
lønkrav, men fordelingskamp

Ny struktur: stat – regioner – kommuner

Nye forhandlere
- ny chefforhandlere på arbejdsgiverside
- ikke-LO-chefforhandlere på CFU- og KTO-side
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Forhandlingsforløbet

- Finansministeren laver forlig med CFU

- Forliget kalkeres til KTO-området

- FOA er sprunget ud, BUPL vakler fortumlet ud

- Konflikt på FOA, BUPL og Sundhedskartelområdet

- Konflikten får lov at løbe længe: strejkekasser tømmes 
næsten på sundhedsområdet og i BUPL

- Bl.a. FTF´s formand maner til politisk ”indgreb”

- Forskellige forlig for FOA, BUPL og Sundhedskartellet 
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Resultater
Moderate lønstigninger: 12,8 % i alt for 3 år

Få eller ingen nydannelser – men løn til 
TR´ere

Reguleringsordningen virker intakt – og 
samlet begrænsende 

Rimelige delforlig inden lønstrid

Skævdeling til fordel for FOA i KTO – efter 
KL-oplæg

Ligeløns-fokusering
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DLF i forliget:

”Overenskomsten sender helt nye 
signaler om indstilling til lærerarbejdet 
og lærernes professionelle ansvar. Det 
er dejligt med så stærk en opbakning. 
Resultatet sætter en dagsorden, som 
rækker langt videre end 
overenskomstforhandlingerne”

Anders Bondo Christensen 4.4.2008

Signaler – dagsorden. Tilfreds med det?
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”Penge og perspektiver” på
DLF-området

- Ingen garanti for reallønssikring

- 1 ½ % afsat til individuel løndannelse

- Højere begyndelsesløn plus to løntrin

- Kvalifikationstillæg ved 12 års ansættelse 
(”præmiering af præ-senilitet”?)

- Ingen ny arbejdstidsaftale (først 
rammeaftale/køreplan i august 08)
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”Massiv ok-opbakning” til DLF
(Anders Bondo Christensen 31.3.2008)

- Svarfordeling: 82 % ja - 18 % nej

- Stemmeprocent:
56,8 % (2008)

59,1 %   (2005)
75,4 %   (2002)
82,5 %   (1999)
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OK 08 = 2008-2011
Perspektiver - fagpolitisk

- Overenskomsten sikrer næsten reallønsfald

- Intet gennembrud for slagskibet 
kompetenceudvikling

- Begyndende tilbagevenden til lønfiksering - og 
måske ”solidarisk lønpolitik”?

- Traditionel lønkamp overtrumfer bløde krav

- Måske start på flere organisationsspecifikke 
forhandlinger og konflikter 
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Perspektiver - arbejdsgiverne

- Finans- og statsministeren nøgleaktører

- Kommunalt arbejdsmarked adskilt fra det 
regionale

- Regionale arbejdsgivere politiske eunukker

- KL på tilbagetog med individuel løndannelse?

- Arbejdsgiverne må gøre noget ved 
rekrutteringssituationen
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Videre OK-perspektiver

- Ligelønskommission nedsættes måske – men 
lønmodtagersiden splittet

- Flere lønmodtagerorganisationer vil økonomisk 
være svækkede i 2011

- Kan forhandlings- og valggrupperne holde?

- Kvalitetsreformen fuser stille ud

- Moderniseringen af den offentlige sektor 
fortsætter uden stærkt modspil fra 
lønmodtagerside
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Offentlig NPM-modernisering:
Kontrolleret konkurrence og styring

Entreprenør-tankegang  

Resultat– og processtyring

”Brugeren ved roret” }

}

}

Firmati-
sering

Manuali-
sering

Bruger-
styring
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Resultater: Det offentlige

har lav attraktivitet hos de unge; færre 
søger ind i det offentlige

flere ansatte overvejer at forlade den 
kommunale sektor før pensionering

mange har problemer med kvaliteten i 
arbejdet

de fleste føler sig ikke værdsatte nok
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Mellem firmatisering og manualisering:
Vanskeligt at finde balancen? 
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Der er brug for bl.a.:

Bedre billede af det offentlige/kommunerne

Arbejdet bliver påskønnet som betydningsfuldt

Udfoldelsesmuligheder i jobbet

Anerkendelse af de ansatte og deres faglighed

Bedre og brugbare belønningssystemer

Bedre arbejdsmiljø

Bedre ledelse
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Fag-kollektivets kamparenaer

Faglige Fagpolitiske

Forvaltningspolitiske

”gå på tre ben”
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Udviklingsperspektiver for professionalisering og afprofessionalisering

Professionalisering Afprofessionalisering

(DLF)

”at vide” Akademisk orientering
•Erhverve viden
•Ledelsesorientering
•CV-orientering

Bureaukratisk indlejring
•Nye personalenormeringer
•Tab af autorisation
•Andres ”gnaven sig ind”

”at kunne” Specialiseringer
•Ekspertgørelse
•Læringsorientering

Rutinisering af arbejdet
•Ny-taylorisme
•Opdelinger

”at ville” Øget anerkendelse
•Status 
•Faglig oprustning

Tab af anerkendelse
•Statustab
•Lønarbejdergørelse
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Hvilken faglig organisation? 
(organisatorisk strategi)

Forhandlings-
organisation

Vidensorganisation

Netværksorganisation
Medlemsorganisation

Samfundspolitisk
organisation
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Fra fagforening til 
serviceorganisation?

NEJ: service kun del af bredere strategi
medlemmer ikke ”kunder” i butikken

Fagforeningen må:
sikre den enkelte rettigheder og goder
skærme mod vilkårligheder
give information af strategisk betydning
skabe forståelse for virket og interesser

være lydhør
skabe identitet



40

Fælles arbejde for et mix af:

Kollektive goder

Tunge medlemsfordele

Service
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Timeglasset

Faglige organisationer og medlemsdemokrati

Centrale

Arbejdspladsen

?
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Arbejdspladsniveauet

TR-arbejdets centralitet

TR’ernes opbakning

Arbejdspladskollektivets diskussioner
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Hvad kan du gøre som TR?

Bliv nøglespiller ved at: 
Skabe fokus på kvalitetens kerne
Være med til at finde den meningsfulde dokumentation
Udvikle kvalitetsbevidst styring 
Sikre lærerne indflydelse
Bygge bro mellem politikniveau og medlemmer

Og hvorfor er det vigtigt?
For at varetage medlemmernes interesser bedst
For at få faglig stolthed og arbejdsglæde tilbage
Fordi lærernes arbejde både har betydning på det 
individuelle plan, lokalt og for samfundsudviklingen
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Regionalt niveau/lokalt niveau

Arbejdspladsovergribende politikformulering

Politisk indflydelse

Administrativ indflydelse

Mediemæssig indflydelse

Servicere TR’erne, klubber/afdelinger (TR-
uddannelse, backing-up, information, etc.)

Hvad vil vi som lønmodtagergrupper?
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Centralt niveau

Hvordan placere sig politisk
Sætte politiske dagsordener
Politisere ledelsesretten
Politisere moderniseringer/kvalitetsdiskussion

Faglige rammeaftaler
Strategisk handlekraft

Fagets udvikling
Argumentativ handlekraft
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Centrale fagforeningsopgaver

Strategisk-taktiske

Fagligt-professionelle

Kommunikativt-demokratiske
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Demokratisering under overenskomsten 
– strategiske elementer set nedefra

⌦ byg forandringer op nedefra
⌦ få støtte ovenfra
⌦ mobilisér modmagt
⌦ stå vagt om ildsjæle med initiativ
⌦ skab forudsætninger for demokratisk dialog
⌦ lav gadeteater!
⌦ aktioner!
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Visionære alternativer?

Fleksibilitet
Tryghed og rettigheder
Muligheder

fra reaktiv til proaktiv handlen

nye veje til udvikling af kollektiv intelligens

udvikle den interne sociale dialog
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Moderne fagforening

Repræsentere andet og mere end ”arbejdet”
og dets aflønning
Sikre behovsdækning
Kollektiv intelligens
Kompetencer og faglighed
Forestillingsverdener 

humanisere og demokratisere arbejdsliv,
politik og kultur i en mere globaliseret
verden
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3 kulturer

A.  Ypperlighedens

B.  Fortjenstfuldhedens

C.  Autenticitetens
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FOLKESKOLEN

friheds-termernes reform-legeplads

fast samtaleemne

årlig prygelknabe

social seismograf for tilskrivning af skurke-
og helteroller i samfundet
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Klassekvotienter i folkeskolen fra 
2000/2002 til 2005/2006

18,5

19

19,5

20

00/01 '01/02 '02/03 '03/04 '04/05 '05/06

Klassekvotient
Kilde: UVM og kommunale nøgletal. 2004 og 2005 er regnskabstal. 2006 er budgettal. Løbende priser.
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FOLKESKOLEN - Lovrevisioner

1958 - eleven bliver barn
- læreren bliver pædagog 

1975 - sociale medborgere
- demokratisering
- læreren ”socialpædagog”

1993 - eleven bliver bruger
- læreren konsulent
- magten individualiseres

2006 - faglighed opstrammes + tests
- længsel efter rødder og ro
- eleven skal være kompetent
- læreren bliver læringsekspert   
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1990´ernes folkeskole

Individet i centrum
(”mig”)

Personlig læring

Læreren som ”coach”

Decentralisering
NPM

FRA TIL

fag              person

viden værdier

pæd. ansvar ”ansvar for 
egen 
læring”

karakterbog log-bog

faglighed Kontrakter 
og 
evaluering

skoleklasse værksted
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2000´ernes folkeskole
Konkurrence i og mellem 
skoler
Kontraktpolitik
Kulturel restaurering

Ledelsen styrket
Evalueringskultur
Quasi-markedsgørelse

Re-centralisering:
Processtandarder
”elite”-gørelser

FRA TIL

læring indlæring

”liv-lighed” ”ro og respekt”

sociale 
færdigheder

færdige 
resultater

forældresamar
bejde

elevkontrakter

individuel 
udvikling

nationale mål
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Faglige pejlemærker

Modstil ikke viden og dannelse

Gør stoffet væsentligt og levende

Undervis i ”demos” (fællesskab)

Elever eleverne

Påpeg perverterende effekter af 
”moderniseringen”
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Roller i forhold til det offentlige:

Klient: Rettighedssystem
(modtagere af offentlige ydelser)

Bruger: Privatiseret demokrati
(individuel bruger)

Kunde: Pengepung styrer offentlig service
(køber af offentlig service)

Borger: Fællesskab og retfærdighed
(politisk myndighed)
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OFFENTLIGE  AKTIVITETER

BRUGER-niveau:           individuel nytte

INSTITUTIONS-niveau:  udvidet nytte

SAMFUNDS-niveau:       fælles værdi
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Det basale grundlag for offentlig sektor

OFFENTLIG  ETOS :

særlige normer, værdier og 
arrangementer, der gør det muligt,
at vi kan leve fornuftigt sammen 
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Kvalitet i offentlige ydelser noget 
særligt:

⌦kan ikke standardiseres let 

⌦afhængig af de ansattes kompetencer

⌦produktet produceres i samspil

⌦særlige hensyn at tage til udsatte, syge, 
svage, børn, omsorgsbehøvende, fremtidige 
generationer

⌦offentlig service gennemføres også på trods 
af ”brugernes” ønsker
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Medarbejderinddragelse:

⌧ at drage nytte af de ansattes faglighed
og erfaringer

bedre organisering af arbejdet
direkte medindflydelse
bedre samarbejde
efteruddannelse
netværk
stærkere vidensdeling
bedre ledelse
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Ledelse i det offentlige noget særligt

⌦politisk ledelse (med politiske koder)

⌦åbenhed og offentlighed

⌦arbejde med pres og protest

⌦lærings-ledelse (ikke management)

⌦forståelse for videre samfundsansvar
(fællesværdier)
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