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Vedr.:  Medindflydelse i kommunerne – gør en forskel  
 
På http://www.personaleweb.dk er der oprettet en ny emneside om medindflydelse i 
kommunerne. Indholdet på emnesiden har til formål at skabe inspiration og overblik over 
en række konkrete handlemuligheder til, hvordan øget medindflydelse til medarbejderne 
kan gøre en forskel i udvikling af kommunale arbejdspladser og serviceopgaver.  
 
Emnesiden er opdelt med en række menupunkter, som består af:  
• Brug værktøjer 
• Gå i dybden 
• Lær af de erfarne 
• Læs magasin med mere 
• Se og hør interviews 
 
På emnesiden er der mulighed for at få mange ideer til en målrettet indsats med fokus på 
medindflydelse. Via film og casebeskrivelser er der mulighed for at se og høre om, hvor-
dan kommunale arbejdspladser har opnået en række gevinster ved at satse på medindfly-
delse som udviklingstilgang. Gevinsterne omhandler blandt andet: 
• Bedre udnyttelse af ressourcerne 
• Udvikling af kvaliteten 
• Større trivsel og arbejdsglæde 
 
Herudover findes også en række værktøjer som gør det muligt for arbejdspladserne selv 
at gå i gang med at udvikle og forbedre arbejdsglæde, opgaveløsningen mv.  
 
Hen over marts måned vil der jævnligt ske opdatering af emnesiden i takt med, at der 
kommer mere nyt indhold. Når større nye ting lanceres vil KTO’s medlemsorganisationer 
bliver orienteret herom. Opdateringerne kan også fås ved at abonnere på personalewebs 
nyhedsservice.  
 
Indholdet på den nye emneside kommer altovervejende fra de personalepolitiske projek-
ter KL og KTO har igangsat inden for det ved OK-08 aftalte indsatsområde om medind-
flydelse på eget arbejde. 
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Yderligere information kan fås ved henvendelse til Henrik Vittrup på mail hv@kto.dk 
eller på telefon 3347-0614. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Henrik Würtzenfeld                  Henrik Vittrup 
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