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Lad os få Janne ude i forkontoret tilbage, tak

Et overgreb er blevet begået. Et
overgreb på alle os, som arbejder i
store off�entlige organisationer. Det
begyndte med indførelsen af new
public management i slutningen af
1980’erne, tog fart med udrulning
af it-systemer, apps og netværks-
løsninger og kulminerede med
bonus til ledere for at slanke deres
organisationer ved at fjerne sekre-
tærerne. 

Hvad der på overfl�aden lignede
eff�ektivisering, var imidlertid blot
kamufl�age, for opgaverne skal jo
stadig løses. 

Det bliver de så af forskere, fuld-
mægtige og andre fagpersoner,
som spilder dyrebar arbejdstid på
kafkaske processer, fejlbehæftede
systemer og mistroiske kontrollan-
ter.

Den ene kronikør arbejdede i
midten af 2010’erne i en statslig
styrelse, hvor kontorets sekretær
med erfaringens diskrete autoritet
ordnede alle rejsebestillinger og
-afregninger for de 10-15 fuldmæg-
tige, specialkonsulenter og ledere. 

Forretningsgangen var smidig og
eff�ektiv, så fokus kunne fastholdes
på mødeforberedelse og faglig op-
følgning. 

En dag blev det så meldt ud fra
førerbunkeren, at alle medarbejde-
re fremover selv skulle stå for disse
rejserelaterede administrative op-
gaver. 

Styrelsen var nemlig kommet
med i et såkaldt ”koncernfælles
samarbejde”, som gav adgang til
statens fælles rejseafregnings-
system Rejs Ud, hvor alt kunne
lade sig gøre blot ved et tryk på en
knap. 

Ved annonceringen på kontor-
mødet lød der et hånligt fnys fra
sekretæren (lad os kalde hende
”Janne”), hvorefter hun slog fast,
at hun fortsat ville stå for at bestil-
le og afregne rejser, for det ville vi
andre slet ikke kunne fi�nde ud af. 

»De kan bare fyre mig,« sluttede
hun sin opfordring til organisato-
risk ulydighed af med. 

Sjovt nok fi�k Janne tilbudt en
fratrædelsesordning kort derefter,
hvorefter kontorets øvrige ansatte
var efterladt med Rejs Ud.

I en vejledning til netop Rejs Ud
skrev Moderniseringsstyrelsen i
2018: »Det er muligt at gøre en
medarbejder til sekretær for en an-
den specifi�k medarbejder, alle
medarbejdere i et eller fl�ere kon-
torer eller alle medarbejdere i hele

regnskabsenheden.« Her nåede ab-
surditeten således en form for cyk-
lisk klimaks: Efter at man gennem
tre årtier med fast hånd og et stift
blik havde fjernet netop sekretæ-
rerne og erstattet dem med syste-
mer, lagde man altså nu op til, at
medarbejdere skulle være sekretæ-
rer for hinanden. 

Problemet er, at man i vid ud-
strækning har erstattet levende
mennesker med erfaring, tæft og
ansvarsfølelse med it-systemer,
som i brugerfl�aden ofte ligner no-
get, der blev tilovers, da man luk-
kede Østtyskland. 

Selv den mest enkle administra-
tive opgave bliver nærmest uløse-
lig, fordi menupunkterne og valg-
mulighederne aldrig passer til det,
man har brug for at gøre.

Når man som forsker, fuldmægtig
eller anden fagperson i en off�entlig
organisation med mellemrum skal
benytte sådan et system, tager det
ufattelig lang tid at oprette en rejse
eller afregne et bilag, fordi man gør
det for sjældent til at kunne huske
alle de små tricks og tweeks, der
kræves for at få løst opgaven. 

Resultatet er, at man spilder ar-
bejdstid, der går fra ens egentlige
formål med at være ansat, og at
man laver fejl på fejl på fejl, som
nogen efterfølgende skal bøvle
med at rette. 

For nylig modtog den ene kroni-
kør eksempelvis en arbejdsmail,
som bl.a. indeholdt teksten: »På
bilag 5168132344 er der anvendt
artskonto 418256, hvilket medfører
forkert klassifi�kation i statsregn-
skabet, SKS konto 2120. 

I det konkrete tilfælde anbefales,
at der bruges artskonto 469114
knyttet op på SKS konto 2180. Vi
anbefaler, at bilaget omposteres.«

Afsenderen var en kontorfuld-
mægtig i organisationens regn-
skabsafdeling, i dag bedre kendt
som fi�nancial controlling. Noget så
simpelt som at bestille en ny toner
til printeren (facility management
gør det nemlig ikke af sig selv) en-
der som regel i en kafkask proces,
som nogle gange får den konse-
kvens, at man som medarbejder
selv indkøber den hulens toner og
betaler den af egen lomme.

Måske er det i virkeligheden det,
der er bagtanken med det hele.

De højere læreanstalter har også
været hårdt ramt af sekretær-
massakren. Fra 1999 til 2019 blev
antallet af sekretærer og kontorud-
dannede i centraladministrationen
og på institutterne på Københavns
Universitet beskåret med 42 pct. 

En af Danmarks dygtigste forske-
re inden for et højt specialiseret

felt, som kræver megen rejseakti-
vitet i bl.a. Afrika, hvorfra man ik-
ke altid får kvitteringer med hjem
fra bus- og taxaturen, proklamere-
de i begyndelsen af 2010’erne på et
institutmøde, at han nu var oppe
på at bruge lige så meget tid på at
afregne rejser som på rent faktisk
at rejse: »Snart vil systemet have
vundet over forskningen!«

Ikke alle administrative opgaver
er dog blevet lagt over på fagmed-
arbejdere og forskere. Der har på
de højere læreanstalter nemlig væ-
ret en tendens til, at for hver HK’er,
som er blevet fjernet, har man an-
sat mindst én AC’er i stedet. 

Med andre ord er lavtlønnede
sekretærer blevet erstattet med
højtlønnede akademiske medar-
bejdere, som har udført samme ar-
bejde, blot dyrere. Og dårligere, vil
vi påstå. 

Som forsker oplever man for ek-
sempel ofte en vis misundelse fra
AC’ere, som kan mistænkes for i
virkeligheden hellere at ville have
ens job end hjælpe med at udføre
det bedst muligt. 

Universiteterne rammes samti-
dig hårdt af den såkaldte Rip, Rap
og Rup-eff�ekt, som betyder, at aka-
demikere typisk ansætter andre
akademikere, hvorved organisatio-
nen formerer sig ved knopskyd-
ning. 

Hvilken højtuddannet tør foreslå
at ansætte en HK’er til at udføre de
arbejdsopgaver, som ellers er ble-
vet varetaget af en kandidat i fi�lo-
sofi� eller informationsvidenskab?

Undertegnede kender mest til pro-
blemet med systemer frem for se-
kretærer fra styrelser og universi-
tetsverdenen, men det fi�ndes med
garanti i de fl�este sektorer. Tænk
på Sundhedsplatformen, hvor var-

me hænder bliver kolde, mens
sygeplejersker og læger hjælpeløst
taster og ruller i menuer, som er
udviklet til et amerikansk forsik-
ringsregime, men er presset ned
over en dansk hospitalsvirkelig-
hed. 

Tænk på oplevelsen af at blive
henvist til en gold formular på en
hjemmeside i stedet for at få lov at
tale med et menneske af kød og
blod, når du skal anmelde endnu
et cykeltyveri eller et indbrud i dit
hjem til politiet. Eller frustratio-
nerne over at forsøge at forny dit
rejsekort på en selvbetjeningsplat-
form, hvor al logik og brugerven-
lighed hører op, så snart du er log-
get ind.

Vi er nødt til at gøre noget for at
vende udviklingen. Der er ikke
brug for fl�ere højt- og ofte overud-
dannede akademiske administra-
torer, som bruger tiden på at ud-
vikle projekter, beskrive ekstra
processer og opfi�nde nye stillinger,
som de besætter med nogen, der
ligner dem selv på en prik. 

Vi skal derimod bede om at få
institutsekretæren Janne tilbage.
Hun skal sidde fysisk sammen
med os, sådan at man ikke behø-
ver gå igennem en upersonlig
helpdesk eller et ubrugeligt it-sy-
stem for at få assistance. 

Janne må gerne have brillerne
siddende helt ude på næsetippen
og kigge lidt medfølende og skep-
tisk på os, når vi igen har smidt et
bilag væk eller glemt, hvordan
man udfylder en rejseafregning el-
ler bestiller en toner. Bare hun
hjælper os, så vi kan komme tilba-
ge til at gøre det, vi rent faktisk er
ansat til, i stedet for at være tvun-
get til at gøre Jannes arbejde lang-
sommere og dårligere end hende.

Der er ikke brug for fl�ere højt- og ofte overuddannede akademiske administratorer, som bruger tiden på at udvikle projekter, beskrive ekstra processer og opfi�nde nye stil-
linger, som de besætter med nogen, der ligner dem selv på en prik, skriver Rasmus Dahlberg og Henrik Dahl. Tegning: Rasmus Sand Høyer

I dag er levende mennesker,
der kan hjælpe dig og forkla-
re dig, hvordan tingene
hænger sammen, i vid ud-
strækning erstattet med it-
systemer, som ofte ligner
noget, der blev tilovers, da
man lukkede Østtyskland.
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