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E n tre dage
lang weekend
medmere tid
til familien
og til fritids
aktiviteter.
Til gengæld
skal der ar
bejdes igen

nem i ugens første fire dage. Den ar
bejdsform har været en virkelighed
for 300medarbejdere i Odsherred
Kommune, siden kommunen som
den første i Danmark i september i
fjor indførte en fire dages arbejds
uge for kommunens ansatte organi
seret i fagforbundeneHK, DJØF og
Dansk Socialrådgiverforening. Den
ugentlige arbejdstid er på 35 timer
fordelt over ugens fire første dage, og
to ugentlige kompetencetimer, der
kan spares op og blandt andet bruges
på kursusdage.
– Det er nyt for voresmedlemmer
med den større fleksibilitet og ud
strakte selvstændighed i planlæg
ningen af arbejdstiden, som tidligere

har været forbeholdt akademikerne.
Det har for nogle krævet noget til
vænning,men langt de fleste af vores
medlemmer ermeget tilfredsemed
ordningen, siger Lena Themsen, der
er faglig konsulent i HK Sjælland.
Hun har væretmed til at udarbejde
aftalenmed kommunen, hvorHK
har 150medarbejdere, som er omfat
tet af aftalen. HK’s aftale har siden
dannet grundlag for de aftaler, som
de to andre fagforeninger har indgå
etmed kommunen omden fire dages
arbejdsuge.
Forsøgsordningen løber over tre år,
men de berørtemedarbejdere har al
lerede efter de førstemåneder taget
godt imod ordningen. Det viser en
intern undersøgelse, hvor 72 procent
afmedarbejderne i ordningen har
svaret på, hvor tilfredse de ermed
den kortere arbejdsuge. Undersø
gelsen viser, at langt hovedparten af
medarbejderne har taget godt imod
den komprimerede arbejdsuge, hvor
de arbejdermandag til torsdag og
holder fri fredag.

Holder helt fri fredag
Den interne undersøgelse viser, at
80 procent af medarbejderne i ord
ningen er tilfredse med den kompri
merede arbejdsuge. 81 procent af re
spondenterne svarer, at de i høj grad
oplever, at de formår at holde fri fra
arbejdsopgaver om fredagen. Som
en af respondenterne i undersø
gelsen svarer: ”Jeg glemmer alt om
arbejde, når jeg har fri om fredagen.
Jeg føler mig mere udhvilet i week
enden, og mere frisk ommandagen.
På en træt mandag virker ugen også
overskuelig”.
Lidt færre svarer, at de oplever, at den
fire dages arbejdsuge giver demen
mere positiv balancemellemarbejds
liv og privatliv, end før ordningen
trådte i kraft. 69 procent af de ad
spurgte oplever, at det er tilfældet.
– Det er også den tilbagemelding, jeg
får. De fleste er godt tilfredsemed at
få en lang weekend for til gengæld at
arbejde lidtmeremandag til torsdag.
Men nogle, især enligemed børn, op
lever, at det kan være en udfordring

Odsherreds
korte arbejdsuge
giver overskud
Bedre balance mellem arbejde og fritid, mere mentalt og fysisk overskud, og
større arbejdsglæde. Odsherred Kommunes forsøgsordning med fire dages ar-
bejdsuge er altovervejende en succes. Det viser en intern undersøgelse foretaget
blandt medarbejderne i forsøgsordningen.

tekst MARTIN S. POULSEN
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at få enderne til atmødes, siger Lena
Themsen.
Odsherred Kommunes borgmester,
Thomas Adelskov (S), er godt til
freds med de foreløbige resultater af
ordningen.
– Da vi indførte den fire dages ar
bejdsuge for de 300medarbejdere,
var det vigtigt for os, at det kunne
ske uden et fald i produktivite
ten. Det kan vi heldigvis konsta
tere, er lykkedes, fortæller Thomas
Adelskov.
Men hvorvidt der ligefrem er sket en
stigning i produktiviteten, er ifølge
Thomas Adelskov endnu for tidligt at
sige noget om.Her afventer kommu
nen blandt andet tal for sygefravæ
rets udvikling.

Booker tid til borgerne
Den komprimerede arbejdsuge be
tyder, at medarbejderne ofte er på
arbejde i timerne efter almindelig
dansk arbejdstid. Det betyder også,
at borgerne har fået bedre mulig
hed for at komme i kontakt med

kommunen, når det passer dem. På
fredage er der lukket for besvarelser
på borgerhenvendelser, men i ugens
første fire dage kan borgerne kom
me i kontakt med kommunen efter
almindelig kontortid.
– I december indførte vi tidsbestil
ling, hvor borgerne kan booke en
samtalemed enmedarbejder, som
kan ringe borgeren op helt frem til
klokken 19mandag til torsdag. Der
med er den fire dages arbejdsuge
ogsåmed til at give en større fleksi
bilitet for borgerne i deres henvendel
ser til kommunen. Det er et helt nyt
tilbud, så vi har ikke lavet en evalu
ering på det, men borgerne gør al
lerede flittigt brug af tilbuddet, siger
Thomas Adelskov.
I kommunens foreløbige evaluering
af den fire dages arbejdsuge svarer
hovedparten af respondenterne da
også positivt på, om den kortere ar
bejdsuge har betydet en øget grad af
fleksibilitet i mødetmed borgere og
virksomheder. Her svarer 67 procent
ja til, at de har fået bedremulighed

FIRE DAGES ARBEJDSUGE
Ugentlig arbejdstid: 35 timer + to kompetencetimer
Arbejdsdage: Mandag til torsdag. De fire arbejdsdage
fordeles ud på de fire dagemellem klokken 8 til 19. Den en-
kelte planlægger selv sin arbejdstid.
Fridag: Hver fredag holder de ansatte i forsøgsordningen fri.
Kompetencetimer: De to ugentlige timer kan man lægge,
når man vil – også uden for arbejdstiden.
Forsøgets varighed: Forsøgsordningen blev indført i mid-
ten af september 2019 og skal løbe over tre år.

Det er frivilligt for medarbejderne at deltage i forsøgs-
ordningen, men langt størstedelen af de HK-ansatte
i kommunen er med i ordningen. Ud af 300 ansatte i
forsøgsordningen var der i september kun otte, som valgte
at fortsætte med at arbejde i en fem dages arbejdsuge. Nu
er der kun seks ansatte, som ikke er med i ordningen. Det
er muligt at melde sig fra ordningen, men denmulighed er
der ingen, der har benyttet sig af.

Mens erfaringerne fra Odsherred Kommune tikker ind, er
andre kommuner begyndt at vise interesse for at indføre en
komprimeret arbejdsuge. Esbjerg Kommune har besluttet
at indføre en fire dags arbejdsuge, og Syddjurs og Solrød
Kommuner overvejer at indføre lignende ordninger.
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for atmødesmed borgere og virk
somheder i ydertimerne eller på
anden vis har fået en større grad af
fleksibilitet i mødetmed borgere og
virksomheder.

Den mest nyttige ordning
Langt fra alle kommunensmedar
bejdere ermed i ordningen. I blandt
andet ældreplejen, daginstitutioner
og skoler er arbejdsugen stadig den
samme, den altid har været. Det har
skabt udfordringer i kommunika
tionenmellem administrationen og
kommunens øvrige ansatte. Ifølge
kommunaldirektør Claus Steen
Madsen er det en tilvænningssag.
–De ansatte i de decentrale enheder
har skullet vænne sig til, at der ikke er
nogen at gribe fat i inde i administra
tionen på fredage.Menpå sigt skal
ogsåmedarbejderne på de decentrale
enheder have deres arbejdstid taget
op til revision. Omalle faggrupper
kommer til at køre efter den samme
model, somvi indførte i september, er
endnuuvist,mender skal ses på, om
de kan tilrettelægge deres arbejdstid
på en andenmåde end i dag, siger han.

mange potentiellemedarbejdere
kan det være en lidt for lang vej til
og fra arbejde.Men en fire dages ar
bejdsuge kan være det, der skal til
for at gøre den samlede transporttid
overkommelig. Ogmuligheden for at
kunne rekruttere fra større dele af
det sjællandske arbejdsmarked var
da også en af årsagerne til, at Ods
herred Kommune valgte at indføre
den komprimerede arbejdsuge.
– I de senestemåneder er der kom
met flere ansøgninger til vores op
slåede stillinger i administrationen.
Vi har fået flere kvalificerede ansø
gere, og vi kan rekruttere geografisk
set længere væk. Det har tidligere
været et problem, fordi vi ligger lidt
væk fra alfarvej, fortæller borgme
ster Thomas Adelskov.
Den komprimerede arbejdsugemed
fredagen fri bliver ifølge Thomas
Adelskov vægtet højt blandt flere af
ansøgerne til kommunens stillinger i
administrationen.
– Vi har hørt fra flere kandidater, at
den fire dages arbejdsuge har væ
ret en stor del af deres overvejelser
bag at søge et job hos os. Vi har lige

For borgmester Thomas Adelskov (S) er
det vigtigt, at forsøget med den fire dages
arbejdsuge ikke påvirker produktiviteten
negativt. Han glæder sig over, at de første
erfaringer med den korte arbejdsuge viser,
at produktiviteten befinder sig på samme
niveau, som før forsøget blev skudt i gang i
september sidste år.

–Nårman piller ved noget så cen
tralt som arbejdstid, er dermange
indgroede vaner, der skal gøres op
med.Men i sidste ende gælder det
om at indføre den form for arbejds
tid, som ermest nyttig, uddyber
Claus SteenMadsen

Efterspurgt af pendlere
Der er 94 kilometer eller en time og
femminutters bilkørsel fra Rådhus
pladsen i København til Odsher
red Kommunes rådhus i Højby. For

De ansatte i de
decentrale en-
heder har skul-
let vænne sig til,

at der ikke er nogen at gribe
fat i inde i administrationen
på fredage.
Kommunaldirektør Claus SteenMadsen, OdsherredKommune
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ansat en i økonomiafdelingen, der
bor i hovedstadsområdet, som klart
angav den fire dages arbejdsuge som
en vigtig årsag til at søge jobbet. For
kandidaterne spiller det også positivt
ind, at det ligger som et fast vilkår i
ansættelsen og ikke noget, man skal
til at forhandle om, som for eksempel
en ugentlig hjemmearbejdsdag, siger
Thomas Adelskov.

Gøre sig interessante
Den større fleksibilitet i arbejdslivet,
somden kortere arbejdsuge giver, kan
ifølge lektor og forsker i arbejdsliv fra
RUC, JanneGleerup, væremedvir
kende til at gøreOdsherredKommu
nemere attraktiv somarbejdsplads.
– Landkommuner, som er udfordre
de på rekruttering og fastholdelse,
er nødt til at gøre sig interessante på
måder, der skiller demud. De er nødt
til at kunne tilbydemedarbejderne
noget andet, end storbykommuner
ne kan. Jeg tror, at detmed at skabe
fleksibilitet i forhold til, hvornår
man arbejder, og hvormeget rejsetid
man skal bruge, er et aktiv. For noget
af det, lønarbejderne savnermest,
er tid og frihed til selvorganisering
af deres liv, siger Janne Gleerup, der
følger forsøgsordningen i Odsherred
Kommune nøje.
Inden projektet blev skudt i gang, var
hunmed til at lave en forundersø
gelse, der udpegede forventningerne
til forsøgsordningen. Forundersø
gelsen viste, atmedarbejderne havde
store forventninger, men at der også
var en vis usikkerhed forbundetmed
at ændre så indgående på arbejdet.
Kommunens interne undersøgelse
er ifølge Janne Gleerup en indikation
på, at der stadig er stor velvilje fra al
le parter om, at projektet skal lykkes.
– Der er en pionerånd, som skaber
et sammenhold. De ansatte identifi
cerer sig i høj gradmed projektet og
tager det på sig, siger hun.

Lederne skal tages med
Men forsøget er stadig nyt. Derfor
er der stadig udfordringer, der skal
adresseres. Noget at være særligt
opmærksompå, kan være forsøgs
ordningen set fra ledelsesperspektiv.
Her efterlyser faglig konsulent i HK
Sjælland Lena Themsen at lederne

sompå, at der også skal tages hensyn
til blandt andre singleforældrenes
pressede hverdag. Det er nogle af de
punkter, somOdsherredKommune
løbende vil se på under evaluering
erne af den treårige forsøgsordning
medden fire dages arbejdsuge.
Forskere,medier og andre kommu
ner har fået øjnene op forOdsher
redKommunes forsøgmed en fire
dages arbejdsuge. Kommunaldirek
tørClaus SteenMadsen kan tydeligt
mærke omverdenens interesse.
– Jeg bliver jævnligt kontaktet af kol
legaer fra andre kommuner.Der er
mange, der er interesserede i at finde
ud af, omen fire dages arbejdsuge
givermening i deres kommuner.•
masp@kl.dk

var blevet inddragetmere og tidli
gere i forløbet.
– Den fire dages arbejdsuge lægger
op til en højere grad af tillidsbaseret
ledelse end tidligere. Derfor er det
vigtigt, at lederne bliver inddraget
mere i ændringerne af arbejdsstruk
turen, siger Lena Themsen.
Ifølge forsker i arbejdsliv Janne
Gleerup kan det være et generelt
problem, at lederne ikke bliver klædt
godt nok på, når der sker ændringer i
arbejdsstrukturen.
– Generelt, nårman laver omstilling
og udviklingstiltag i den offentlige
sektor, er der ofte stort fokus på,
hvordanman skal adfærdsregulere
eller indstillingsreguleremedarbej
derne til forandringerne, siger hun.
Kommuner, der vil følge Odsherreds
eksempel og indføre en fire dages
arbejdsuge, kan ifølge Janne Gleerup
med fordel tænke ledernemed alle
rede fra starten.
– Nogle gange kommerman til at for
sømme at pleje lederne i forhold til,
hvilken type understøttelse og spar
ring de skal have til at forandre den
ledelsespraksis, de har. Det er altid
en udfordring at få lavet den rigtige
ledelsesmæssige understøttelse i så
danne nogle transformationer.
IOdsherredKommune ermanklar
over, at lederne fremover skal inddra
gesmere. Samtidig ermanopmærk

Vi har hørt fra
flere kandidater,
at den fire dages
arbejdsuge har

været en stor del af deres
overvejelser bag at søge et
job hos os.
Borgmester Thomas Adelskov (S), OdsherredKommune.

Hvor tilfreds er dumed en
4-dages arbejdsuge?

I hvor høj grad lykkes dumed at
holde fri om fredagen?

I hvor høj grad oplever du, at en
4-dages arbejdsuge bidrager

positivt til balancenmellem
arbejds- og privatliv?

I hvor høj grad lykkes dumed at
anvende fleksibiliteten i

ordningen til at tilgodese borgere/
brugere/virksomheders behov?

EVALUERINGENS SAMLEDE RESULTATER
VURDERET PÅ EN SKALA FRA 1-10
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10 er højest, og 1 er lavest. Den samlede svarprocent er 72%.
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