August 2006: Forældrenes tilfredshed med pasning
Ved kommunesammenlægningen lavede kommunen en brugerundersøgelse, der kun
målte på det, som forvaltningen ønskede at få målt. Derfor lavede vi i Bestyrelsesnetværket vores egen undersøgelse, som med 597 respondenter fik højere svarprocent
end kommunens. Hovedresultaterne ses nedenfor. Dertil var 11 sider med kritiske
kommentarer. Hverken forvaltning eller politikere interesserede sig for
undersøgelsesresultaterne.
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April 2007: Opfølgningsbrev til statsministerens særlige udsending
Abildgården var blevet udpeget som en af de institutioner i Danmark, som kunne noget
særligt. Kort efter blev den ødelagt af områdeledelse - som også giver udfordringer i dag.
Områdeledelse blev indført for at lette forvaltningschefens daglige arbejde, og fordi der
på et par institutioner var ledelsesproblemer.

…

Dengang lavede jeg øvrigt denne sammenligning mellem kommunens model og et let
alternativ.
Projekt Områdeledelse i Rudersdal Kommune
Mission: Gør det let for forvaltningen
Reorganisering i områder og ekstra ledelsesniveau
Udbyttet kan ikke måles
Ressourcer bruges på chefkontorer ude i byen
Ressourcer bruges til at coache ”kriseramte” ledere
Ingen videndeling mellem kommunale og selvejende
institutioner
Langsomme beslutningsgange grundet tung hierarkisk
opbygning
Beslutninger træffes fjernt fra driften
Delt lederskab - distanceledelse
Ressourcer bruges på at rekruttere nye medarbejdere
Pris: DKK 3.500.000
Implementering påbegyndes i år
I modstrid med Kvalitetsreformens kapitel VI
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Værdi for Børn – ALTERNATIV TIL KOMMUNENS MODEL
Mission: Skab værdi for børn og forældre
Effektivisering og forbedring af nuværende struktur
Udbyttet direkte målbart
Ressourcer bruges på forbedringer af legepladser
Ressourcer bruges på målrettet lederudvikling
Videndeling sker der, hvor der kan skabes værdi og synergi
Hurtige beslutningsgange grundet fladt hierarki
Beslutningerne træffes tæt på driften
Lederskab entydigt placeret tæt på driften
Ressourcer bruges på at udvikle eksisterende medarbejdere
Pris: DKK 0
Synlige forbedringer dokumenteres i år
I overensstemmelse med Kvalitetsreformen

Efteråret 2013: Rædselshistorier fra kommunens inklusionsprojekt
Jeg skrev på et tidspunkt et læserbrev om ”syg ledelse i forvaltningen”. Det førte til
mange henvendelser fra nuværende og tidligere ansatte i kommunen. Nedenfor nogle af
de udsagn, som jeg fik i forhold til børn med særlige behov.
På et møde med daværende kommunaldirektør og vicedirektør blev det klart for mig, at
de alene gik efter at få lukket ned for information om dårlig adfærd – ikke at undgå dårlig
adfærd.

…

…
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November 2013: Eksempel på den kærlighed som en skole fik af forvaltningen
Afslutningsvis et skift til skoleområdet, hvor problemerne er lige så store

Herefter blev det faktisk kun meget værre. Det kan du høre i et lydklip på 5:30 min, som
jeg har lavet – send mig pb hvis du vil have det.
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