Mads og Monopolet i Odense Kommunes
Ledelsesuge 2020
Erfaringer, dilemma og drejebog
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune udviklede
konceptet for og afholdt ‘Mads og Monopolet’ for chefer og ledere i
deres organisation i Ledelsesugen 2020.
Der løb tre seancer af arrangementet af stablen i Ledelsesugen.
Arrangementerne blev afholdt virtuelt som Teams Live event og
optaget, så drøftelserne kunne genses/-lyttes til efterfølgende.
Mads og Monopolet satte gang i gode debatter om hverdagens
ledelsesdilemmaer. Arrangementerne var så stor en succes, at
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har holdt flere seancer af
arrangementet efter Ledelsesugen.
På de kommende sider kan du finde:
•

Facilitators/planlæggers erfaringer med arrangementet

•

En monopoldeltager og to lytteres oplevelse af arrangementet

•

Direktørens tanker om konceptet

•

Et eksempel på et dilemma fra Odense Kommunes Beskæftigelsesog Socialforvaltnings udgave af Mads og Monopolet

•

Et eksempel på en drejebog til afvikling af Mads og Monopolet

Find et startkit til at komme i gang med din egen udgave af Mads og
Monopolet (Lederen og Monopolet) under ‘Hold arrangementer’ her
på siden.

Facilitatorens erfaringer
”Mads og Monopolet kender vi alle fra radioen – så når
først de grundlæggende faciliteringsgreb er formet som
generiske værktøjer – altså drejebog, rollebeskrivelser,
slides til programmet og kalenderbookinger, så er det et
arrangement, der er forholdsvis nemt at planlægge og
facilitere.
Mit råd er at investere tid i det gode dilemma – at få det
gjort konkret, men med en bred organisatorisk aktualitet. I
vores forvaltning har vi indhentet rigtige dilemmaer fra
organisationen. Der er en ‘rigtig’ leder bag dilemmaerne,
og derfor skal monopolet være omsorgsfuld, når de
drøfter, men drøftelserne skal jo også kunne rumme kant
og ærlighed. Den udfordring løste vi ved at
sammenskrive flere dilemmaer og dermed konstruere
flere af ledernes dilemmaer ind i ét dilemma. Dermed
blev det mindre sårbart og mindre personificeret
samtidig med det autentiske og den organisatoriske
læring blev bevaret.
I starten var vores chefer meget konsensussøgende
under dilemmadrøftelserne. Det har ændret sig over tid,
hvor de har fundet formen og fattet mod. De tør godt
træde mere ind i markante positioner, og kan også
meget kort inden udsendelse nå at aftale lidt. Mads kan
også spille en aktiv rolle i den sammenhæng. ”
Mia Berggren Apollo, Chefkonsulent i HR, Beskæftigelsesog Socialforvaltningen i Odense Kommune

En monopoldeltagers oplevelse
”I min områdeledergruppe lytter vi til forvaltningens
version af Mads og Monopolet sammen, hvorefter vi
skaber et rum for at drøfte det konkrete dilemma med
alle dets nuancer og ledelsesmæssige aspekter. Det
giver os en mulighed for at tale om ledelse, opdage
hinandens ledelsesadfærd i ledergruppen og dermed
også kunne lære af hinanden og udvikle os sammen.
Jeg har selv været en del af monopolet og har valgt at
gense udsendelser, hvor jeg har deltaget. Derigennem
reflekterer og observerer jeg over min egen
kommunikation og har også opsøgt feedback på den.
Mads og Monopolet kan for dem, der deltager, også
give en ekstra lærings- og kompetenceudviklende
dimension. ”
Lotte Saxdorff Brinkmann, Jobchef i Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen, Odense Kommune

To lytteres oplevelse
”Jeg synes, at det giver værdi at få forskellige ledelsesperspektiver på
konkrete problemer for niveau 4-ledere. Både i forhold til bud på
løsninger, men også at få tankerne fra niveau 1-3.
Vores forvaltning har én kerneopgave, men løser en bred vifte af
opgaver med vidt forskellige udfordringer og muligheder og med
meget stor forskel på kulturen. Her er det spændende at opleve
”andres øjne” på en problemstilling.”
Poul Bjerre-Jacobsen, Afdelingsleder for Virksomhed og arbejdskraft i
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune
”Mads og Monopolet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens version
har været med til at samle lederne i vores forvaltning – både på tværs
af afdelinger og niveauer. Dilemmaerne er praksisnære, aktuelle og
relevante, og den faglig debat er inspirerende og nuanceret. Som
forholdsvis ny afdelingsleder i Odense Kommunes Beskæftigelses- og
Socialforvaltning har jeg gennem dilemmaerne kunnet finde inspiration
og retning ift. de beslutninger, som jeg dagligt træffer - og på den
måde reflektere over og udvikle mit eget personlige
ledelsesgrundlag.”
Katrine Meinhardt Marling, Afdelingsleder, Uddannelsesrådgivningen 2,
i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Direktørens tanker
”Ledelsesdilemmaer kan på overfladen synes som den
enkeltes udfordring, men rummer ofte en større dybde og
kompleksitet. Den vej rundt kan Mads og Monopolets
ledelsesdilemmaer belyse vigtige data om
organisationens liv og dynamikker.
Vi bliver klogere på ledelse, når vi taler om ledelse, når vi
er transparente og kigger på aktuelle udfordringer i
forskellige ledelsesrelationer sammen. Det er ikke kun
dilemmastiller, der får gavn af det. Det er os alle, der
tvinges til at reflektere over egne ledelsesmæssige
præferencer og dynamikker i organisationen. På
skærmen gennem Mads og Monopolet kunne vi skabe et
rum for at tale om ledelse og også, hvad der var svært
og udfordrende i ledelse under COVID-19.
Mads og Monopolet tilbød en tværgående refleksion
helt tæt på vores lederes dilemmaer, helt tæt på
ledelsesrelationernes udfordringer mellem ledermedarbejdere og i sidste ende det, der også kommer til
at berøre borgerne. ”
René Junker, Direktør, Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen, Odense Kommune

Eksempel på dilemma fra Mads og Monopolet
25. februar 2021
Kære monopolet
Jeg er leder af en afdeling med 18 medarbejdere, og hedder Mathias. Vi har i min afdeling været hjemsendt i en stor del af perioden. Jeg reflekterer ofte
sammen med gode lederkollegaer og min chef over, hvad der har været effektivt og givende ved brugen af Teams i forhold til løsning af kerneopgaven
og for vores medarbejdere. Sygefraværet er væk, nogle medarbejdere får familie– og arbejdsliv til at hænge bedre sammen osv. Der er selvfølgelig for
og imod på trivselsdelen — også blandt mine medarbejdere – men mit dilemma fokuserer på en opmærksomhed på eller en forskrækkelse over, hvad vi
også mister, når vi ikke er fysisk sammen – sammenhængskraften og den faglig udvikling af hinanden kan risikere at udeblive.
Det er så tydeligt for mig, at der er noget, der glipper… De spontane relationer, den tavse socialisering og kalibrering der sker imellem os, når vi er fysisk
sammen er mere end bare social kapital og fællesskab – det er også sikring af den fælles retning, fælles idé om rammerne, retningen og professionalisme
i løsning af kerneopgaven. Et konkret eksempel er, at vi i forbindelse med ny lovgivning vedr. regelforenklingen rullede en implementeringsproces i gang (
det var lige i starten af første nedlukning). Der blev udmeldt rammer og retning samt forventningsafstemt på en række personalemøder og også fulgt en
del op i starten. Jeg troede at implementeringen var i fuld gang over hele linjen i min personalegruppe og på tværs, men opdager at vores aftaler
langsomt er gledet ud, eller blev lidt utydelige mens beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet. Nogle medarbejdere er gået i stå, og har ikke holdt
fast i implementeringsprocessen, mens andre har . Jeg tror i det normale daglige samspil, hvor vi var fysisk tilstede ville de spontane faglige snakke, sikre og
’mindede’ medarbejderne om at holde fast. Man ville have ’gået’ til hinandens faglighed og udviklet hinanden. I fraværet af de relationelle og spontane
møder på arbejdspladsen oplever jeg at kompetencer kan fører til inkompetencer. Hvorfor?
Har jeg ikke været klar til at lede et virtuelle arbejdsfællesskab? – Har vi/jeg været for jubeloptimist og ikke fanget de barrierer, som manglen på det
relationelle kan medføre? Jeg frygter, at der er meget som lige nu og her ikke er tydeligt, men på den længere bane bliver meget synligt og problematisk
– hvilke andre ting har vi glemt at holde hinanden fast på? En del af mit dilemma eller bekymring er selvfølgelig en ledelsesopgave—men i en ny hverdag
- der er jo meget ledelse som skal distribueres ud i forbindelse med den virtuelle arbejdsplads. Og er jeg og medarbejderne rustet til at agere i den form?
Mit dilemma er måske ligeså meget en bekymring og et spørgsmål til organisationen;
Hvordan sikrer vi høj faglighed, når vi ikke sidder sammen og kalibrerer viden?
Hvordan sikrer vi en optimal implementering, når vi ikke er fysisk tilstede, og spontant får koordineret og samstemt?
Ved vi nok om, hvad det kræver af os som ledere/ som medarbejdere, og hvad det er for kompetencer vi i vores lederskab måske skal være endnu mere
bevidste om og tilegne os? Hvad skal jeg være mere bevidst om?
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