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Ledelse frem for øget kontrol
De afslørede groteske tilstande i dele af Københavns kommunes hjemmepleje har naturligt nok affødt en del
debat i denne sommer. Mage til pligtforsømmelse og kynisme over for ældre medborgere, der har krav på
hjælp og omsorg, skal man lede længe efter. Forhåbentlig er Københavns kommune i fuld gang med at
rydde op blandt de brodne kar og de ledere, som har svigtet deres opgave. Sagen rejser dog spørgsmålet
om, hvordan vi bedst sikrer, at de ældre får den hjælp de er visiteret til og har krav på. Det ligger fast, at
denne opgave ligger hos kommunen. Jeg tror ikke på, at et nyt korps af kontrollanter i hjemmeplejen er vejen
frem. Overdreven kontrol, mistillid og centralisme tager nemlig ansvaret og arbejdsglæden fra den enkelte
medarbejder. Foruden at øget kontrol medfører et merforbrug af ressourcer, der kan bruges langt bedre til
gavn for de ældre i form af mere tid til rådighed. Derimod er der hårdt brug for, at lederne i hjemmeplejen
sørger for at holde et jævnligt tilsyn med deres medarbejder ude i marken. Ikke som en negativ kontrol, men
som en naturlig interesse for medarbejdernes indsats. Samtidig får lederne indblik i, om borgerne vitterligt får
den hjælp og den kvalitet, de har krav på. Jeg er overbevist om, at de fleste medarbejdere vil hilse det meget
velkommen, hvis deres ledere af og til kommer ud af kontoret for at drage en tur i felten - ude blandt
medarbejderne og borgerne. Så vil lederen også blive opmærksom på eventuel dårlig service via en direkte
dialog med brugerne. Lederen vil også kunne præge medarbejdernes holdning, arbejdsglæde og faglige
stolthed i en positiv retning. I det hele taget er der brug for at styrke den synlige ledelse overalt i den
offentlige sektor som en ganske naturlig del af hverdagen. Lederne skal ud af deres fine kontorer og opleve
det, som de har et direkte ansvar for. Det er langt bedre end øget centralisme og et korps af kontrollanter
samt alskens kursusaktiviteter.
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