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Innspill til kulturundersøkelse 

 
Fordi vi opererer på alle nivåer i organisasjonen ovenfor ett stort antall ledere på alle 

nivåer finner vi at det blir vanskelig å besvare spørsmålene på en tilfredsstillende måte.  

Eksempelvis spørsmålet: «Hos oss legger vi stor vekt på å bli involvert i ledelsens 

beslutninger», i forhold til dette ser vi at enkelte ledere driver aktivt og bevisst i forhold 

medvirkning, mens andre steder er medvirkning tilnærmet fraværende.   Tilsvarende 

spredning finner vi for de fleste berørte spørsmål. Vi har derfor valgt å ikke besvare 

undersøkelsen i egenskap av hovedtillitsvalgte. Imidlertid stiller vi oss positive til 

undersøkelsen generelt og ønsker derfor å komme med våre innspill i form av dette 

notatet.  

 

I 2008 valgte kommunen seg verdiene åpenhet, respekt og mot.  Dette er utmerkede 

verdier som hvis de skal ha noen praktisk betydning må gjenspeile seg i den daglige 

samhandlingen - i den interne kulturen 

Gjennom senere år har det kommet mange flere ledernivåer, pyramiden har blitt 

spissere.  Ett resultat av dette synes å være beslutningsvegring på lavere nivåer.  En 

annen side av denne saken er at vi ser at det stadig iverksettes kontrolltiltak. Vi er som 

sådant ikke motstandere av kontroll, kontroll er nødvendig, men grensen for hva som er 

hensiktsmessig oppleves ofte som passert.  Kulturelt kan vi derfor si at organisasjonen 

oppleves som å bli stadig mindre modig.  

 

Medbestemmelse er fastsatt i arbeidsmiljøloven, i kommunen er det sagt at en skal legge 

seg på mer medbestemmelse enn hva som er lovens minimumskrav.  Her ser vi en 

økende tendens til at beslutninger reelt sett er fattet før de kommer til 

medbestemmelsesfora. Dette faller også sammen med en økende tendens til at 

nødvendig informasjon kommer sent, eller er sparsom.  Sett i relasjon til begrepet 

organisasjonskultur oppfatter vi at kommunen er i ferd med å utvikle en kultur preget av 

mindre og mindre åpenhet.  

 

Verdien respekt innebærer så mangt. I forhold til oss som hovedtillitsvalgte innebærer 

det som ovenfor nevnt fyldig informasjon i god tid. At synspunkter vi bringer til torgs 

ikke bare blir avvist, men faktisk hensyntatt.  Når vi skriver dette er vi vel vitende om 
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arbeidsgivers styringsrett, og fullt innforstått med den.  Styringsretten kan brukes både 

klokt og uklokt, styringsretten kan brukes i samarbeid med, eller på tvers av 

fagforeningene. Dessverre ser vi en økende tendens til at styringsretten brukes på tvers 

av fagforeningenes innspill. Denne tendensen har ett omfang som gjør at vi ser på det 

som en negativ endring av bedriftskulturen i kommunen.  

 

I forlengelsen av punktene ovenfor vil vi konkretisere litt. Vi ser at det sprer seg en 

engstelse for å varsle om uheldige forhold. Varslingssekretariatet har sterkt synkende 

tillit ute i store deler av organisasjonen.   Varslingssekretariatet anses å være en 

postkasse for linjen. Vi ser også i større og større grad at ledere krever lojalitet og 

misliker at saker tas opp med fagforeningene eller vernetjenesten. Hvis det tas opp saker 

som for eksempel brudd på arbeidsmiljøloven får det negative konsekvenser i ettertid.  

Denne typen reaksjonsmønster og forhold som her er beskrevet skremmer andre ansatte 

fra å varsle, fra å ta opp saker. En gruppe som utmerker seg med å få spesielt dårlig 

behandling i denne og andre sammenhenger er fremmedspråklige.  Denne typen forhold 

har ett så stort omfang at vi anser det for å være ett utslag av kultur, eller bedre sagt 

ukultur.  

 

Vi er overbevist om at den kulturelle utviklingen som her er skissert har negative utslag 

i forhold til alle undersøkelsens faktorer som for eksempel innovasjon og samarbeid. I 

sum koster dermed ukulturen dyrt på lang sikt 
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