
I Helsingør Kommune har vi en fælles ambition om at 
fortsætte den udvikling, vi som organisation har sat i 
gang - senest med en ny vision og et strategisk sigte. 
Vi har sammen fokus på at skabe de bedste rammer 
for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker. I samspil 
med borgere, brugere og virksomheder. I samspil med 
hinanden på kryds og tværs af organisationen med 
blik for den sammenhængende velfærdsopgave. Og i 
et tæt, dagligt samarbejde med de nærmeste kolleger 
omkring den faglige kerneopgave. 

Vi ønsker fortsat at være en attraktiv arbejds-
plads kendetegnet ved høj arbejdsglæde og 
faglighed. En arbejdsplads, der kan tiltrække 
og fastholde de bedste medarbejdere. En ar-
bejdsplads, der handler i stærke, bæredygtige 
fællesskaber – med hinanden, vores borgere 
og vores samarbejdspartnere.

Det handler blandt andet om, at vi med en mere 
fleksibel arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse i vores 
administrative opgaveløsning styrker vores engage-
ment, motivation og arbejdsglæde. Det sidste års tid 
har vi set værdien i en gang imellem at kunne arbejde 
hjemmefra, hjulpet af nye og flere slags kommunikati-
ons- og mødeplatforme. Men vi har også fundet ud af, 
at det ikke kan erstatte den vigtige, fysiske tilstedevæ-
relse på arbejdspladsen, fordi direkte kollegial spar-
ring, ledelse tæt på og socialt samvær på arbejdsplad-
sen er nødvendig for at kunne løse, løfte og nytænke 
den kommunale kerneopgave. 

Der er ikke én måde at tilrettelægge                                    
arbejdslivet på, som passer til os alle. 

”Èn kommune” er ikke ensbetydende 
med ”Ens kommune”

Hver især og sammen må vi - med afsæt i vores funk-
tion, arbejdsopgaver og de politisk definerede mål og 
rammer - frisættes til at finde nye og smartere måder 

at arbejde på. Vi må bidrage med egne erfaringer og 
viden om, hvad der virker. Vi må hver især byde aktivt 
ind med nye idéer til forbedringer og i dialog med 
nærmeste leder finde gode, holdbare løsninger. Løs-
ninger, der virker. For relationen og samspillet mellem 
leder og medarbejder. For arbejdsfællesskabet med 
vores nærmeste kolleger. For samarbejdet og sam-
spillet i den store kommunale organisation. Og for os 
selv som administrative medarbejdere med forskellige 
funktioner og opgaver. 

Hjemmearbejdet er kommet for at blive. Men det 
er den fysiske arbejdsplads med tilstedeværelse og 
samtidighed også. I fremtiden kigger vi ind i et mere 
dynamisk og fleksibelt tilrettelagt arbejdsliv, hvor 
hjemmearbejde og tilstedeværelsesarbejde er en del 
af arbejdslivet. At arbejde hjemmefra ”på distancen” 
stiller krav til, at vi bestræber os på at være tilgæn-
gelige for hinanden, har adgang til relevante digitale 
platforme, og at vi har de rette kompetencer til at 
bruge dem. 

Vi handler med et fælles ønske om at fastholde og 
udvikle videndeling, arbejdsglæde, produktivitet, 
kollegialitet og tilhørsforhold i en fremtid, hvor distan-
cearbejde og digitale arbejdsfællesskaber naturligt vil 
fylde mere. 

Vi har en frihed til at være forskellige, men 
med en fleksibilitet og en respekt og forståelse 
for det fælles. 

Frihed til at være forskellige 
- Principper for fleksibel arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse 
  på det administrative område” 



TAG FÆLLES ANSVAR FOR ENHEDENS 
FAGLIGE OG SOCIALE ARBEJDS-
FÆLLESSKAB 

• Dét at arbejde hjemmefra på distancen er en 
individuel mulighed - ikke en rettighed.

• Vores individuelle og fælles funktion og 
opgave er afsættet, når vi finder løsninger i 
måden vi tilrettelægger vores arbejdsliv på

• Vi har et naturligt blik for, at det sociale ”kit” 
skaber gode velfærdsløsninger i enhver ar-
bejdsrelation og i arbejdsfællesskabet.

DROP LIGEMAGERIET OG UDNYT 
MANGFOLDIGHEDEN I ARBEJDS-
FÆLLESSKABET 

• ”En kommune” er ikke det samme som ”Ens 
kommune”. Vi løser forskellige typer af opga-
ver i mangeartede funktioner. Vi respekterer 
og udnytter denne mangfoldighed i måden, 
arbejdet tilrettelægges på. 

• Vi har det store udsyn, når vi tilrettelægger 
vores arbejde, idet det tværgående og tvær-
faglige arbejdsfællesskab bidrager til at skabe 
sammenhængskraft med afsæt i et stærkt 
borgerperspektiv.

• Vi har et naturligt blik for, at vi ikke ligner 
hinanden. Derfor afstemmer vi løbende med 
hinanden, hvad vi sammen og hver for sig har 
brug for af faglig og social frisættelse for at 
kunne trives, opleve arbejdsglæde og være 
produktive og effektive. 

SE OG SKAB NYE MULIGHEDER I BÅDE 
DET FYSISKE RUM OG DIGITALE RUM

• Vi har øje for potentialet i vores fælles fysiske 
arbejdsfællesskab og udtænker nye indretnings- og 
samværsløsninger, så den fysiske arbejdsplads funge-
rer som samarbejdets og relationernes arbejdsplads.

• Vi styrker vores digitale mindset i praksis, som hand-
ler om at mobilisere og blive dygtigere i at mødes på 
nye og flere digitale platforme. 

• Vi er gode kolleger – også på distancen. Vi bruger de 
digitale muligheder til at holde den uformelle sociale 
og faglige dialog i gang, når vi arbejder på distancen. 

HAV STYR PÅ REGLER OG RAMMER, 
NÅR ARBEJDSLIVET SKAL BALANCERE 
OG GIVE MENING OG VÆRDI 

• Arbejdsmiljøloven gælder også, når vi arbejder hjem-
mefra. Ved regelmæssigt hjemmearbejde svarende 
til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge 
gælder der særlige arbejdsmiljøkrav til indretning af 
hjemmearbejdspladsen. Arbejdsgiveren har ansvaret 
for og medarbejderen har pligt til at medvirke til, at 
hjemmearbejdet udføres sikkerheds- og sundheds-
mæssigt forsvarligt. 

• Vi praktiserer den vigtige balance mellem arbejde 
og fritid. Vi har blik for – sammen og hver for sig – at 
arbejdslivet ikke bliver grænseløst. Vi skaber derfor 
struktur på vores arbejdsdag og finder løsninger, der 
virker for alle og hvor gældende arbejdsmiljøregler 
om fx hvileperioder og fridøgn overholdes.

• Vi har mulighed for at arbejde hjemmefra ad hoc 
eller mere regelmæssigt, når det giver værdi for 
opgaven og mening for den enkelte medarbejder. 
Hjemmearbejdsdage skal aftales individuelt mellem 
den enkelte medarbejder og nærmeste leder. 

Frihed til at være forskellige 
- Principper for fleksibel arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse 
  på det administrative område” 

Spillebanen for principperne i ”Frihed til at være forskellige” defineres af 4 hjørneflag:


