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Vedr.:  Medindflydelse til medarbejderne nytter 
 
I det vedlagte magasin om ”Medindflydelse – det nytter” har KL og KTO samlet og for-
midlet resultaterne af en række personalepolitiske projekter, som er igangsat indenfor det 
ved OK-08 aftalte indsatsområde om ”Medindflydelse på eget arbejde – dialog mellem 
ledelse og medarbejdere”.  
 
Magasinet henvender sig primært til de, som arbejder strategisk med udvikling og omstil-
ling af kommunerne. Som det fremgår af lederen i magasinet er KL og KTO er enige om, 
at øget medindflydelse til medarbejderne rummer potentiale til at tackle de aktuelle ud-
fordringer, der gør det muligt at forene kravene om højere effektivitet med udvikling af 
attraktive arbejdspladser. 
 
Udover præsentation af de metoder og værktøjer, der er udviklet, rummer magasinet en 
række forskellige perspektiver på medindflydelse, og hvordan medindflydelse kan gøre 
en forskel for medarbejdere, borger og kommunen. Alle der er blevet interview siger 
samstemmende, at øget medindflydelse rummer stort potentiale. I magasinet kan der læ-
ses om, hvordan potentialet kan frigøres.  
 
Magasinet er udsendt til medlemmerne af det øverste udvalg for medindflydelse og med-
bestemmelse i kommunerne, de kommunale økonomiudvalg samt en række nyhedsmedi-
er, herunder fagblade m.fl. 
 
Der kan ikke rekvireres yderligere eksemplarer af magasinet, men det kan downloades fra 
www.personaleweb.dk/detnytter.  Via samme link er der adgang til alle de materialer, 
projekterne har udviklet og produceret. Det omfatter eksempelvis artikler, film, casebe-
skrivelser, værktøjer mv. 
 
Der udkommer ikke flere numre af magasinet. 
 
Yderligere oplysninger om magasinet og projekterne om medindflydelse fås ved henven-
delse til Henrik Vittrup, hv@kto.dk eller på telefon 3347-0614. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse                  Henrik Vittrup 
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