Forslag til Lovkrav om God Ledelse
– dårlige ledere skal kunne fratages
retten til at lede mennesker
Krifa foreslår
• At dårlige ledere skal kunne fratages retten til at lede mennesker
• Et lovbestemt krav om God Ledelse
• At det skal være obligatorisk for ledere at dokumentere uddannelse, erfaring, medarbejderevaluering
samt personligt ledelsesgrundlag
• At der oprettes et lederregister, hvor dokumentation for ledelseskvalifikationer registreres
• At ordningen lægges ind under Arbejdsmiljøloven, når denne revideres til efteråret 2018
Hvorfor foreslår vi det?
Ledelse af mennesker er et meget stort ansvar. Men det er ikke kun et ansvar over for individer. Mennesker
er den vigtigste ressource i vores samfund, og dårlig ledelse beslaglægger hver dag ressourcer, der kunne
have været anvendt til bedre formål. Derfor er ledelse også et samfundsanliggende!
Ledelse kan nære arbejdslyst og livslyst – og ødelægge begge dele. Undersøgelser viser, at dårlig ledelse
influerer på menneskers helbred. Danske og internationale forskere peger på en klar sammenhæng
mellem stress og dårlig ledelse. Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster ifølge Stressforeningen
det danske samfund ikke mindre end 27 mia. kr. årligt.
En svensk undersøgelse blandt 20.000 lønmodtagere konkluderer yderligere, at risikoen for hjerteanfald
forøges med 25 procent, hvis vi har været udsat for dårlige ledere (Westerlund et al. 2010).
Krifa finder det tankevækkende, at man på arbejdsmarkedet i forhold til varetagelsen af en lang række
jobfunktioner stiller krav om dokumentation for uddannelse/certificering, mens der ikke stilles lovfæstede
krav til lederes kvalifikationer, ligesom der heller ikke er konsekvenser for den enkelte leder, der ødelægger
sine medarbejdere.

FORSLAGETS TO DELE
Del 1: Fratagelse af retten til at lede mennesker
Krifa foreslår, at der skal være et særskilt fokus på ledelseskvaliteten, når Arbejdstilsynet fører tilsyn med
det psykiske arbejdsmiljø.
Arbejdsgiveren skal efter anmodning dokumentere over for Arbejdstilsynet, at lederne på stedet har de
fornødne kvalifikationer - jf. forslagets del 2 - til at udøve ledelse af medarbejdere.
Såfremt der konstateres væsentlig og/eller gentagen misligholdelse af personaleledelsesansvaret, skal den
enkelte leder kunne frakendes retten til at lede mennesker. Det er Arbejdstilsynet, der kan indstille til
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frakendelse ved domstolsprøvelse. Frakendelsen kan være for en nærmere angivet periode og med
angivelse af nærmere betingelser for generhvervelse af retten til at lede mennesker.
Del 2: Krav om dokumentation af ledelseskvalifikationer og synliggørelse af personligt ledelsesgrundlag
Krifa forslår, at der at der med hjemmel i Arbejdsmiljøloven stilles krav om, at alle ledere med personaleansvar skal dokumentere deres ledelseskvalifikationer og synliggøre deres personlige ledelsesgrundlag.
Følgende fire elementer skal derfor være tilgængelige i et centralt lederregister:
1. Dokumenteret lederuddannelse
2. Ledelseserfaring
3. Medarbejderevaluering
4. Personligt ledelsesgrundlag
Ad 1) Dokumenteret lederuddannelse - eller plan for igangsættelse af uddannelsesforløb - på relevant
niveau ift. den enkelte leders ansvar og område med fokus på bl.a. det personlige lederskab og ledelsestræning i praksis
Ad 2) Ledelseserfaring med angivelse af niveau, ansvarsområde, antal medarbejdere samt periode.
For nye ledere dokumenteres i stedet relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse.
Ad 3) Medarbejderevaluering af leder foretages på årlig basis og registreres i forhold til den enkelte
leder, så der til enhver tid ligger dokumentation for medarbejderevalueringer tre år tilbage (under
hensyntagen til ordningens ikrafttræden og den enkelte leders indtræden i lederrollen).
Medarbejderevalueringerne skal følge en fast og kvalitetssikret skabelon mhp. at sikre et ensartet
sammenligningsgrundlag.
Ad 4) Personligt ledelsesgrundlag der reflekterer den enkelte leders ledelsesmæssige værdier, ledelsesstil samt plan for videre dygtiggørelse, ledelsesmæssigt fokus mv.

Hvem er omfattet af Lovgivning om God Ledelse og deraf følgende dokumentationskrav?
Alle der har ansvar som personaleleder.
Kobling til Arbejdsmiljøloven
Krifa foreslår, at beskæftigelsesministeren ifm. realisering af lovkrav om God Ledelse og dokumentation
for ledelseskvalifikationer benytter sig af sin ret som beskrevet i Arbejdsmiljølovens § 41, ifølge hvilken
beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgiveren efter anmodning skal dokumentere
over for Arbejdstilsynet, at ansatte har de fornødne kvalifikationer til at udføre det pågældende arbejde,
hvortil der kræves nærmere angivet uddannelse, prøve, certifikat, erhvervserfaring eller lignende. Krifa
foreslår således, at tilsyn/kontrol med dokumentation for ledelseskvalifikationer skal lægges ind under
Arbejdsmiljøloven, der forpligter arbejdsgiverne - og jf. § 23 også den, som leder eller deltager i ledelsen
af virksomheden - til at sikre et sundhedsmæssigt forsvarligt psykisk arbejdsmiljø.
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Lederregister
Et Lederregister kan placeres hos Erhvervsstyrelsen, der i forvejen administrerer en række centrale
registre, fx det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Register over Ejerforhold, Registret for Udenlandske
Tjenesteydere (RUT) og Konkurskarantæneregistret.
Hvem skal have adgang til oplysninger i Lederregistret?
Krifa foreslår, at Lederregistret opererer med 3 niveauer for adgang:
1. Arbejdstilsynet skal som offentlig myndighed have fuld adgang til registret i forbindelse med tilsyn.
Dvs. at Arbejdstilsynet har adgang til den uploadede dokumentation om lederuddannelse, erfaring,
medarbejderevalueringer samt ledelsesgrundlag
2. Den enkelte leder, der står opført i registret, skal have mulighed for at tildele personer adgang til egne
registeroplysninger - fx i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere eller i forbindelse med eget
jobskifte
3. Alle øvrige skal have begrænset adgang i form af adgang til de overordnede registeroplysninger - dvs.
oplysninger om, hvem der er opført i registret, deres stillingsbetegnelse og virksomhedstilhørsforhold.
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