
  

Kontrol, mistillid og stort sygefravær  
Regeringen er et sølle forbillede for offentligt ansatte. Depressioner 
øger sygefraværet. 

Der er slået alarm. Sygefraværet stiger i den offentlige sektor. Voksende sygefravær har i mange år inden 
for mange slags managementteorier været et væsentligt parameter. Det indikerer ganske enkelt dårlig 
ledelse.  
 
Rammer det en enkelt division i virksomheden, kan det være en mellemleder, der er uegnet til sit job. 
Rammer det hele virksomheden, har den overordnede ledelse ansvaret. Det sidste er det vanskeligste at 
håndtere, fordi den overordnede ledelse også har ansvaret for at løse problemerne.  
 
Og forudsætningen er at mestre den vanskelige kunst at indrømme egne fejl. I dette tilfælde er det 
regeringen, der er den overordnede ledelse, og det med at indrømme fejl er ikke en af dens mest 
iøjnefaldende kvaliteter. 
 
Den offentlige sektor i Danmark har traditionelt været velfungerende. Lad mig begynde med et konkret 
eksempel. I 1974 blev jeg ansat på et splinternyt gymnasium.  
 
Her skulle jeg selvfølgelig læse et skema ligesom alle andre lærere. Ud over det var det vores ansvar at få 
gymnasiet til at fungere, det vil sige at få en dagligdag til at fungere med firehundrede unge mennesker, 
der havde alskens problemer, som unge mennesker jo har. Og så skulle de rustes til eksamen og i øvrigt 
lære at tænke og handle konstruktivt og kritisk i et demokratisk samfund.  
 
Det er en meget kompliceret opgave, men den lykkedes på mange måder. De unge mennesker kom godt i 
vej. Så godt som alle fik en eksamen og en videregående uddannelse, og rigtig mange betragtede 
gymnasieårene som en fantastisk gave, og vi gik med liv og sjæl op i at gøre vores uddannelse, vores 
gymnasium til netop sådan en gave. Ministeriet, eller dronning Margrethe, som vores gamle rektor altid 
sagde, gav os ansvaret, og det gjorde os selvfølgelig ansvarlige.  
 
1980'ernes opbremsning 
På samme måde udviklede den offentlige sektors mange områder sig. Det forkætrede, og indrømmet ikke 
bare vellykkede, antiautoritære oprør, der strakte sig over langt flere år end 1968, gjorde arbejdet i 
kommunernes forvaltninger, på hospitalerne, i folkeskolerne, i børnehaverne, på plejehjemmene, af og til 
sågar i ministerierne meningsfuldt.  

Vi fik en statsradiofonisk børne- og ungdomskultur, og vi troede på, at vi gjorde en forskel. Vi væltede alle 
vegne skrankepaverne, for at bruge Ekstra Bladets kreative udtryk, og vi forsøgte at bruge vores sunde 
fornuft.  
 
Vi talte med i stedet for at tale til – elever, patienter, klienter, borgere, ja endog til børn. Og det lykkedes 
langt hen ad vejen, selv om åbenheden, fantasien og demokratiseringen jo også blev modarbejdet af 
magtglade, småborgerlige traditionalister, idealistiske kommunister og sure, gamle mænd i alle 
afskygninger.  
 
Det danske samfund blev mere åbent, det blev mere meningsfuldt at gå på arbejde; kvinderne fik for alvor 
mæle, også på arbejdspladsen; minoriteter kom til orde, også på arbejdspladsen; ungdommens egne 
stemmer blev hørt i både radio og tv, for eksempel sammen med Tine Bryld og Poul Nesgaard for nu at 
tage et par markante, uforglemmelige yderpunkter. Og vi var med rundt omkring på kontorer, skoler, 
hospitaler, vuggestuer og plejehjem, men måske i virkeligheden ikke så meget i ministerierne?  

 
 
Der skete en vis opbremsning i 1980’erne. Det var helt rimeligt, for som jeg har nævnt, var billedet slet ikke 
entydigt. Der var nok af spændende og udviklende strømninger, men det viste sig, at vi selvfølgelig ikke var 
blevet magtkampene kvit, og de nye tanker var under dobbelt beskydning.  
 

AF SIGGI KALDAN
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På den ene side blev vi beskudt af konservativ marxistisk materialisme, der ikke lod kritik og fantasi få 
meget plads; på den anden side stod kapitalismens lige så materialistiske konkurrenceparametre og 
markedskræfter, hvis fatale konsekvenser fra dengang i 1929 var totalt fortrængte, men som alligevel efter 
adskillige tilløb slog til igen i 2008-09. De revolutionære mente, at vi var alt for naive, kapitalisterne 
udnyttede bare naiviteten.  
 
Regeringsskiftet i 1980’erne fik selvfølgelig en betydning, selv om Schlüter efter eget udsagn ikke var så 
konservativ, at det gjorde noget. Det gik værst ud over undervisningssektoren. Bertel Haarder blev 
undervisningsminister, og han erklærede fra første færd sin foragt for lærerne. Folkeskolelærerne var i 
fokus, men hverken gymnasiet eller universitetet gik ram forbi.  
 
Kontrolforanstaltninger 
Ministeriets skrivelserudtrykte grundlæggende ikke mere tillid, men mistro, og undervisningsverdenen blev 
jævnlig forsidestof i aviser og tv, og aldrig for det gode. Det var en ledelsesstil, Haarder fastholdt langt op i 
00’erne, men der er ingen, der har undersøgt, hvilken indflydelse den konstante kritik og nedvurdering fik 
på arbejdsglæde og sygefravær.  
 
Ud over den generelle mistillid og manglende respekt fik Haarder i bedste Taylorstil alle arbejdsgange 
minutiøst beskrevet og hver pligt gjort op i minutter og timer. Hermed fik han først tydeliggjort for alle, at 
lærerne arbejdede betydelig mere, end de fik løn for, også selv om nogle arbejdsgange blev glemt og nye, 
uforudsete kom til.  
 
Men som ægte lærling af Fogh Rasmussen fik det ham ikke til at ændre arbejdsforhold og opgaver, men 
derimod kun beregningsmetoderne. De lærere, man fratog ansvaret, blev logisk nok mere ansvarsløse, og 
skolerne kom langsomt til at fungere dårligere og dårligere.  
 
I 2005 indførte man så på gymnasiet en stor reform. Alt skulle ændres fundamentalt, selvfølgelig 
udgiftsneutralt og derfor uden nogen væsentlig efteruddannelse. Administrationen måtte på den baggrund 
nødvendigvis vokse og vokse gennem hele perioden, men jeg har meget svært ved at se, at uddannelsen 
blev bedre. Måske er det kun lærernes fortjeneste, at den heller ikke blev væsentligt forringet. 

Disse problemer er gymnasierne ikke ene om. Da mange offentligt ansatte gik på gaden for nogle år siden, 
handlede det ikke om løn, som regeringen ellers indædt påstod. Det handlede om arbejdsforhold.  

 
 
Det handlede først og fremmest om den omfattende mistillid, der efterhånden gennemsyrede hele det 
offentlige system; en mistillid, der åbent blev udtrykt af regeringens politikere og villigt administreret af både 
ledere, mellemledere og sågar menige, ambitiøse medarbejdere ned gennem hele systemet ved hjælp af 
et omfattende, hidtil uset kompleks af kontrolforanstaltninger. 
 
De strækker sig fra direkte overvågning til uendelige mængder af spørgeskemaer og elektroniske 
indberetninger, nogle meget direkte i tonen, andre kamufleret som evalueringer eller simpelthen 
undersøgelser. Ingen aner, hvad disse helt uoverskuelige mængder af data skal bruges til, hvem der 
eventuelt skal læse dem, hvor de opbevares, og hvem der i det hele taget har adgang til dem.  
 
Lemfældig topstyring 
Mistilliden luftesofte i medierne, lige fra den meget specifikke med navn nævnelse, som Ekstra Bladet 
gerne bringer på forsiden, til den mere generelle, der i perioder daglig får sine halve eller hele minutter i 
både radio- og TV-aviser. Den avler masser af stress og frustrationer ude på arbejdspladserne, og den 
altomfattende kontrol gør bare det hele værre. Og det er ingen hemmelighed, hvordan stress og 
frustrationer virker på sygefraværet.  
 
Samtidig blev medarbejderne styret ned i alle detaljer og frataget ethvert ansvar. Man kunne umiddelbart 
tænke sig, at det var en lettelse for dem, men det er klart, at ansvarsfulde medarbejdere har svært ved 
bare at rette ind og gøre, som der bliver sagt. Især hvis det ikke gavner hverken samfundet eller 
institutionen.  
 
Der blev skåret i elevernes undervisningstid, de ældres hjemmehjælp, støtte til klienterne, politiets 
borgerrettede opgaver og så videre. Alligevel blev det, som regeringen gang på gang påpeger, ikke spor 
billigere, og det har de helt ret i.  
 
Når man bruger lige så mange penge som før, kan man ifølge VKO ikke tale om nedskæringer. Det har de 
derimod ikke ret i. I deres hypermaterialistiske tankeverden er det ganske vist ligegyldigt, om pengene går 
til meningsfulde gøremål i samfundet, eller om de går til den voksende, efterhånden helt kafkaske 
administration og kontrol, men det er selvfølgelig ikke ligegyldigt for os andre.  
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Hele taktikken kunne samlet set ligne en bevidst, direkte sabotage på et ellers rimeligt fungerende 
velfærdssamfund. Den er i hvert fald egnet til at få selv den mest stokkonservative embedsmand til at 
tænke anarkistiske tanker. 
 
De, der har gennemført denne topstyring inden for det offentlige, er en regering, der ikke, som traditionen 
ellers er i vores samfund, har samarbejdet hen over midten, men derimod har støttet sig til et parti på den 
alleryderste højrefløj, der som bekendt ikke har noget imod autoritære ledere og førerskikkelser. 

Og mens danske borgere nu i ni år er blevet bombarderet med nye påbud og forbud, love og forordninger i 
et hidtil uset omfang, udviser regeringens egne medlemmer samtidig en ganske udstrakt lemfældighed i 
omgangen med samme. Deres stærke tidligere statsminister tog ikke i betænkning at lyve for at få os 
engageret i en krig.  
 
Den nuværende har vist altid haft rod i sine bilag, og han har ikke betænkt sig på at bevilge overpriser til 
det private på bekostning af det offentlige. For at fremme konkurrencen siger han, hvordan det så skulle 
kunne lykkes på den måde.  

LÆS OGSÅ Statsministeren er meldt til politiet  

Vores nuværende finansminister bliver hængt ud i radioen som kriminel, og udsendelsesrækken vinder 
Cavlingprisen, men ministeren skjuler sig efter italiensk forbillede bag sin immunitet. Forsvarsministeren 
går af, fordi fortrolige oplysninger bliver lækket fra hans ministerium, og når man bare går af, er man 
åbenbart også fredet.  

LÆS OGSÅ Jagten på Irak-lækage er gået i stå  

Der er flere eksempler, men lad dette være nok her. Alting drejer sig kort sagt om at tælle til halvfems, og 
ingenting drejer sig om hverken ret eller rimelighed.  
 
Det er nogle sølle forbilleder vi har, vi offentligt ansatte. Hvis man er så dum at tænke lidt nærmere over 
det, kan man godt gå hen og blive helt deprimeret, og depressioner har det, ligesom stress og frustrationer, 
med at øge sygefraværet.  
 
Afledningsmanøvrer 
Der har altså fundet et angreb sted på vores velfærdssamfund, men for at bortlede opmærksomheden fra 
det, har regeringen taget to spektakulære skridt. Man har for det første lanceret en såkaldt værdipolitik, og 
så har man iværksat en helt uoverskuelig række af store reformer, der er blevet gennemført i så rasende et 
tempo, at ikke engang politikerne selv har kunnet følge med.  
 
Værdipolitikken tog sit udgangspunkt i de smuldrende værdier eller den såkaldte værdirelativisme. Når 
moderne tænkere påviste, at værdier, i øvrigt ligesom viden, ikke var og ikke kunne være endegyldigt 
sande, skyndte man sig at konkludere, at der ikke mere fandtes hverken viden eller værdier.  
 
Påstanden om, at der ikke mere findes værdier, er for resten en selvopfyldende profeti. Hvis man kan bilde 
folk ind, at værdier ikke findes, vil de heller ikke acceptere værdier i deres liv, og det er som bekendt kun 
dér, værdierne eksisterer.  
 
Uden værdier kunne den ene mening være lige så god som den anden. Det blev ren meningitis. Begreber 
som argument og dokumentation var ikke velegnede til at samle halvfems mandater, men det var til 
gengæld den skingre og angstskabende propagandistiske debat. Den fandt snart sin blivende form i et 
fremmedhad og en racisme, efterhånden målrettet imod det muslimske mindretal her i landet.  

En meget dansk pastor prædikede, at menneskerettigheder var et ukristeligt begreb, og åbnede dermed en 
ladeport for fordømmelse af alt fra religiøse ritualer til madvaner og påklædning. Et tørklæde i en 
børnehave kunne hurtigt drukne enhver seriøs debat om den økonomiske politik eller ministrenes anløbne 
moral.  

 
 
Værdidebatten var et virkelig effektivt våben, og den sårede derfor også dybt muslimske medborgere, der 
ellers kunne være blevet både integrerede og have fundet arbejde.  
 
Men de, der ikke har fundet arbejde, melder sig heller ikke syge, og så har vi da i hvert fald ikke det 
problem. At nogle af os kan blive syge om hjertet ved tanken berettiger vistnok ikke til en sygemelding. 
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Reformerne var den anden store afledningsmanøvre. Gymnasiereformen, som jeg omtalte før, var i den 
store sammenhæng kun en krusning på overfladen, men ligesom den næsten terroristisk tilfældige 
spredning af ansatte i Skat berørte den selvfølgelig mange mennesker.  
 
Lige til at blive syg af 
Den helt store omvæltning i samfundet kom med kommunalreformen, der skulle gennemføres over hals og 
hoved. Der har været gode grunde til at nedlægge og gode grunde til at bevare amterne. Men det ligner 
organiseret vanvid at lægge deres største arbejdsområde ud i et regionsregi, der økonomisk styres af 
staten – medmindre det er et led i det føromtalte skjulte angreb på velfærdsstaten. 
 
Kommunerne skulle være større, ikke fordi organisationen skulle kunne fungere mere rationelt, men fordi 
der skulle rationaliseres, læs: spares. Det går ikke ud over det kommunale image, for der er stadig plads til 
prestigebyggeri. Til gengæld kommer minoriteter i klemme. Autister bliver nu mange steder en del af den 
rummelige folkeskole, og i nogle kommuner findes diagnosen ordblind pludselig ikke mere.  
 
Der er masser af andre eksempler, men det vigtige her er, at problemerne ikke forsvinder. Lærernes 
opgaver vokser (udgiftsneutralt), og forældrene må bruge endnu flere resurser på deres handikappede 
børn (udgiftsneutralt), og bemærk igen: Der er ikke tale om nedskæringer, men nok om pres og 
frustrationer, der giver mere sygefravær. 
 
Nu er spørgsmålet rejst offentligt. Hvorfor stiger sygefraværet blandt de offentligt ansatte? Men måske 
skulle vi hellere diskutere noget andet. Må kvindelige dommere bære brystholder under voldtægtssager? 
Og skal børnehavebørn have grisetæer på rugbrød mindst én gang om ugen? 
 
Undskyld, men jeg synes, det er lige til at blive syg af. 
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