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Xxxxxxxxx

”Alt for længe har ideen om ydelser, 
der kan måles i minutter og leveres 
som faste standarder fra kommunen, 
stået i vejen for løsninger, der er 
tilpasset den konkrete opgave og 
udtænkt sammen med dem, det 
faktisk handler om. Man kunne 
mene, at kommunen i for mange år 
har haft monopol på velfærden. 
Det skal vi lave om på. Og det kan vi 
af gode grunde ikke gøre alene.” 

Ole Bladt-Hansen
kommunaldirektør
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Forord

I Billund Kommune siger vi, at ’vi finder ud af det sammen’. Vi siger også, at vi 
står på tærsklen til en ny måde at tænke velfærd på.

Alt for længe har ideen om ydelser, der kan måles i minutter og leveres som 
faste standarder fra kommunen, stået i vejen for løsninger, der er tilpasset den 
konkrete opgave og udtænkt sammen med dem, det faktisk handler om. Man 
kunne mene, at kommunen i for mange år har haft monopol på velfærden. 

Det skal vi lave om på. Og det kan vi af gode grunde ikke gøre alene. 
Derfor skal vi fremover finde flere løsninger i samspil mellem dem, der kan og 

vil – hvad enten det er kommunalt ansatte, private borgere, virksomhedsejere 
eller frivillige i foreningslivet her i Billund Kommune. Det er det, som ’Sammen 
finder vi ud af det’ handler om.

Med det afsæt tager vi et syvmileskridt ind i en ny virkelighed for den kom-
mune, som vi er sammen om.

Vi tror på, at vi med ’Sammen finder vi ud af det’ har fat i den lange ende. Men 
vi ved også godt, at store ord og ambitiøse strategier ikke gør det alene, og at om-
stillingen hverken er let eller hurtigt overstået. Derfor skal vi gøre os umage for at 
give strategien den rigtige mængde luft under vingerne. Det gør vi blandt andet 
ved at fortælle gode historier om den forandring, der er i gang. 

Gode historier er ikke bare rosenrøde fortællinger, der trækker i smilebån-
dene, men også ærlige, inspirerende og udfordrende beskrivelser af, hvordan 
’Sammen finder vi ud af det’ ser ud i praksis. Det er billeder på, hvordan medar-
bejdere og ledere mange steder i Billund Kommune allerede i dag går på arbejde 
og finder nye veje, samarbejder om løsningerne og tænker velfærd som en fælles 
opgave. Ikke alene, men sammen med mange andre.

I dette magasin har vi samlet en god håndfuld eksempler på den slags fortæl-
linger. De spænder vidt – fra at børnehavebørn selv er med til at designe deres 
nye institution, over frivillige, der øver danske gloser og danner venskaber med 
nytilkomne flygtninge, til et møde med teamlederen, der insisterer på at spørge 
borgere med handicap, hvad de drømmer om til hverdag. 

Tilsammen viser historierne glimt af den forandring, vi står midt i, og tegner 
konturerne af det velfærdssamfund, der også fremover skal danne rammen om 
det gode liv i Billund Kommune.

Vi håber, de giver stof til eftertanke, vækker genklang og inspirerer til det ar-
bejde, vi har foran os.

God læselyst! 

Ole Bladt-Hansen 
kommunaldirektør, Billund Kommune

Morten Hyllegaard 
direktør, Mandag Morgen Velfærd

GLIMT AF EN                                       
GOD HISTORIE 
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Sammen finder vi ud af det

SAMMEN FINDER 
VI UD AF DET

Visionen for ’Sammen finder 
vi ud af det’ er at skabe en 
ny måde at arbejde på hos 

alle medarbejdere og ledere i Billund 
Kommune. Projektet er et samarbejde 
mellem Billund Kommune og joint 
action og løber fra 2015 til 2017.

Ud over at være en mundret, jysk ti-
tel, så er formuleringen om, at ’sammen 
finder vi ud af det’ også essensen af pro-
jektets mål og indhold. Kort sagt hand-
ler ’Sammen finder vi ud af det’ om, 
at alle kommunens ansatte skal finde 
bedre løsninger sammen med dem, 
løsningerne er til for og handler om – 
uanset om det er borgere, pårørende, 
frivillige foreningsaktive eller repræ-
sentanter for det lokale erhvervsliv. 

Målet for ’Sammen finder vi ud af 
det’ er at skabe en kommune, der giver 
borgerne gode muligheder for at tage 
del i udviklingen og beslutningerne – 
både for dem selv og for det område, 
de bor og lever i. Det giver bedre og 
mere effektive løsninger, som medar-
bejdere og ledere i Billund Kommune i 
projektperioden prøver af, deler og de-
batterer, bl.a. på en række konferencer 
i løbet af de tre år, projektet løber. 

Den bærende metode til at sam-
arbejde med flere borgere og fordele 
ansvaret på flere hænder er, at godt 
100 medarbejdere og ledere i Billund 
Kommune i løbet af projektet bliver 
uddannet til såkaldte forandrings-
agenter. Forandringsagenterne arbej-
der til daglig rundt om i kommunens 
forskellige institutioner, afdelinger og 
forvaltningsområder. Som en del af 
den fælles uddannelse til forandrings-
agenter mødes de på tværs af fag og 
arbejdsområder for at udvikle nye og 
bedre måder at gå til deres arbejde på. 

Indtil videre står forandringsagent-
erne blandt andet bag, at den kom-
munale tandpleje og plejecentrene 
samarbejder om bedre tandsundhed 
for de ældre, at en gruppe skoleelever 
i 6.-7. klasse bliver uddannet til kon-
fliktmæglere for selv at kunne bidrage 
til en bedre og rarere skolegang for alle 
børn, og at medarbejdere i Park og Vej 
er blevet udstyret med nye redskaber 
til at vejlede borgere og vildfarne tu-
rister. Det sidste kan du læse mere om 
i portrættet af Poul Hansen, der er 
’kommunal turistguide i traktor’ på 
side 30.



HVAD SNAKKER VI OM?

”Kort sagt handler ’Sammen finder vi ud af det’ om, at borgerne skal være med 
til at sætte dagsordenen i langt højere grad, end vi som kommune er vant til. 
Mange gange er det jo dem, der ved, hvad der rør sig, og hvad der virker. Det 
er også en erkendelse af, at der fortsat er en masse uudnyttede ressourcer og 
potentialer i de borgere, vi møder – uanset om det er, når de skal finde en plads 
på arbejdsmarkedet, eller hvis de har brug for hjælp til at lære at klare sig selv 
længst muligt i eget hjem. Dem skal vi blive bedre til at se fremover.”

Klaus Liestmann, direktør, Social & Sundhed

”Vi skal være langt bedre til at fordele ansvaret mellem de forskellige aktører, 
som velfærden er til for. Der er jo ikke nogen borgere, der henvender sig til 
kommunen med en byggesag, fordi de i sig selv har et ønske om at få behandlet 
en byggesag. De henvender sig måske, fordi de gerne vil bygge deres drømme-
hus. Det betyder, at vi skal lytte til drømmene og rådgive borgerne om, hvad 
der kan og ikke kan lade sig gøre, mere end vi skal være en ren myndighedsaf-
deling. Og borgerne skal på den anden side være klar til at gå i dialog med de 
medarbejdere, de møder i den kommunale forvaltning.” 

Jørgen Rye, direktør, Teknik & Økonomi

”I virkeligheden skal vi genopfinde den rolle, borgerne spiller. De skal ikke være 
klienter eller kunder, tværtimod. Man kan sige, at ’Sammen finder vi ud af det’ 
er en modreaktion til den tendens, der har været til at se velfærdssamfundet 
som en butik, borgerne kan handle i. Vi vil i stedet gerne invitere borgerne – og 
alle andre, der vil, for den sags skyld – med, hvor det giver mening for dem at 
tage del. Det kan være, at forældrene skal mere på banen, når der skal arran-
geres skolefest, eller at en gruppe frivillige kan få ansvar for at holde lokale 
biblioteker åbne et par gange om ugen, hvis det er det, de har lyst til.”

Thomas Reintoft, direktør, Børn & Kultur

Sammen finder vi ud af det
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Dette magasin er en del af projektet 
’Sammen finder vi ud af det’. Maga-
sinet har til formål at sætte ord og 
billeder på den forandring, der er 
sat i gang i Billund Kommune. 

Erfaringer viser, at ’oversættelsen’ 
af en strategi ofte bliver underprio-
riteret, så den ikke når ud i alle hjør-
nerne eller går tabt på sin vej gen-
nem de mange lag i en organisation. 
En del af løsningen kan være at bru-
ge konkrete eksempler til at se ve-
jen frem, pege på nogle af de bump, 
der kan vise sig undervejs, udfolde 
dilemmaerne og fejre succeserne. 
Det er den slags eksempler, der er 
samlet i magasinet her. 

PORTRÆTTER OG CASES
Magasinet indeholder to cases, 
’Kommune i nærkontakt’ og ’Børn på 
byggepladsen’, samt tre portrætter 
af medarbejdere og ledere i Billund 
Kommune: ’Hverdagstræner med tro 
på det meste’, ’Kommunal turistguide 
i traktor’ og ’Spørgelysten leder giver 
borgerne en stemme’. 

De fem historier giver et blik ind i, 
hvordan vejen til at finde ud af mere 
sammen kan se ud på tværs af fag-
områder og forvaltninger. Nogle er 
eksempler på nye tiltag opfundet 
af forandringsagenter, andre er ek-
sempler, der har eksisteret længe, 
men som rammer hovedet på søm-
met, i forhold til hvad ’Sammen fin-
der vi ud af det’ handler om. Nogle 
er eksempler på store forandringer, 
andre er bud på, hvordan forskellen 
nogle gange skal findes i de små 
detaljer.

ARTIKLER
Den indledende artikel, ’Det fælles 
skaber forandringen’, tegner de store 
linjer i strategien bag ’Sammen finder 
vi ud af det’ og sætter ord på nogle af 
de overvejelser, der ligger bag. Artik-
len ’Vis vej, slip løs, giv plads’ peger 
på, hvordan det at være i forandring 
i høj grad også stiller nye krav til de 
forskellige ledelseslag i den kom-
munale organisation, og vi hører fra 
en ekspert, hvad der udfordrer, og 
hvad der kan lette vejen frem. 

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL                    
OG REPLIKKER
Magasinets artikler, portrætter og 
cases ledsages af refleksionsspørgs-
mål og en replik fra en forandrings-
agent. Det skal give anledning til at 
tage snakken om, hvad der inspi-
rerer, motiverer og undrer ved de 
enkelte historier – og forhåbentlig 
hjælpe ’oversættelsen’ lidt på vej.

Magasinet er blevet til i samar-
bejde med Mandag Morgen, der 
har stor erfaring med arbejdet for at 
udvikle og forbedre velfærdssam-
fundet – bl.a. med fokus på, hvor-
dan flere aktører kan tage del i det. 
Sammen med en styregruppe sam-
mensat af ledere og medarbejdere i 
Billund Kommune har Mandag Mor-
gen udvalgt eksempler og gode hi-
storier til magasinet. 

Arbejdsmetoden har været journa-
listisk, og Mandag Morgen har haft 
fuld redaktionel frihed. Det er derfor 
også alene Mandag Morgen, der er 
ansvarlig for den foreliggende tekst.

ET MAGASIN 
– HVORDAN OG HVORFOR?

STYREGRUPPEN 
BAG MAGASINET

Britta Rask, dagtilbudsleder, Børnenes 
Univers, Grindsted Syd, Børn & Kultur

Dorthe Bønning Møller, skoleleder, 
Søndre Skole, Børn & Kultur

Ilse Thrane, dagplejer og tillids-                
repræsentant, Dagplejen. Børn & Kultur

Jan Jørgen Petersen, sygeplejerske og 
tillidsrepræsentant, Sygeplejen, Social 
& Sundhed

Jacob Storch, administrerende direktør, 
joint action

Klaus Liestmann, direktør, Social & 
Sundhed

Mette Gade Nørgaard, 
Familiemedarbejder, Familieindsatsen, 
Børn og Kultur

Ole B. Rasmussen, Plan, By- og 
udvikling, Teknik og Økonomi

Ole Bladt-Hansen, kommunaldirektør

Sunita Dey Kristensen, sagsbehandler 
og tillidsrepræsentant, Arbejds-
markedsafdelingen, Social & Sundhed

Thorbjørn H. Mikkelsen, udviklings-
konsulent, Udvikling, Politik & 
Organisation

Tove Dahlmann Fisker, teamleder, 
Hjemmeplejen, Social & Sundhed
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Det fælles skaber forandringen

DET FÆLLES                      
SKABER                         
FORANDRINGEN

”Jeg mener, vi skal give kom-
munen tilbage til borgerne. 
Jeg vil gerne derhen, hvor 

vi kalder borgere for medborgere. 
Det betyder, at de skal være med til 
at finde nye løsninger og tage ansvar 
– både når det handler om at være 
noget for naboen, når forældre og 
pædagoger skal arbejde sammen om 
en god hverdag for de yngste borgere, 
og når vi skal udvikle nye områder i 
byen. Det er borgerne, der er eksper-
ter i deres eget liv – ikke os.”

Ordene er kommunaldirektør Ole 
Bladt-Hansens svar på, hvad strategi-
en ’Sammen finder vi ud af det’ hand-
ler om. Lokket op i det mere højttra-
vende, taler han om kommunen som 
garant for ”almenvellets interesser”. 
Oversat til kommunal hverdag er det 
alt det, der handler om at få livet til at 
fungere i kommunens byer og lokal-
samfund. Veje, parker, børnehaver, 
skoler, plejehjem, erhvervsservice, 
jobcenter og et lokalt demokrati, der 
lytter. Læs mere om ideerne bag ’Sam-
men finder vi ud af det’ på side 8.

Et andet billede, Ole Bladt-Hansen 
gerne tegner, er det af kommunen som 
en forening, der skal varetage med-
lemmernes – borgernes – interesser:

”Alt for længe har vi set på velfærd-
en som en forretning, hvor kommu-
nen er producent og leverandør af 
ydelser til nogle kunder, altså borger-

ne. Jeg synes, det giver mere mening 
at se på det som en forening, hvor 
alle der kan og vil, har en stemme. 
Vi skal huske på, at hele kommunens 
eksistensberettigelse i bund og grund 
bygger på lokal medbestemmelse og 
et aktivt demokrati,” siger Ole Bladt-
Hansen og tilføjer, at dette langtfra 
betyder, at kommunens ansatte helt 
skal lægge ansvaret fra sig. 

Tværtimod. Det er fællesskabet og 
samarbejdet, der skal bane vejen frem. 

Velfærdsdanmark under 
ombygning
Med de overvejelser skriver Ole Bladt-
Hansen Billund ind i rækken af dan-
ske kommuner, der i disse år betræder 
nyt land og gentænker velfærden. 

Udfordringerne er en demografisk 
sammensætning, hvor færre skal tage 
sig af flere, mange nye reformer og 
stigende forventninger til, hvad vel-
færdssamfundet skal levere og kunne 
præstere. Svaret er blandt andet at 
bruge pengene bedre, men også – og 
måske især – at flere skal involveres i 
at finde vejen frem.

”Kigger vi på tværs af landet, ser 
vi en bevægelse, hvor flere begynder 
at spørge, om ikke vi kan gøre det 
bedre, hvis vi gør flere ting sammen 
og breder ansvaret for løsningerne 
ud på flere. Det handler blandt andet 
om at tage kommunens rolle og op-
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fattelse af sig selv som eneudbyder af 
velfærd op til revision, men også om 
at tage konsekvensen af, at der fin-
des en masse ressourcer hos borgere 
og andre aktører, der hidtil er blevet 
overset eller måske endda er blevet 
tromlet af kommunen,” siger Morten 
Hyllegaard, der er direktør i Mandag 
Morgen Velfærd.

Ole Bladt-Hansen følger op: 
”Kommunen skal skabe gode ram-

mer for borgernes liv. Det er der i og 
for sig ikke noget nyt i. Det nye er, at 
vi insisterer på, at det ikke kun er den 
kommunale organisations opgave, 
men at det tværtimod er noget, der 
skabes i fællesskab – mellem kommu-
nen, borgerne, civilsamfundsorgani-
sationerne og det lokale erhvervsliv.”

Hvordan det kan se ud, viser sam-
arbejdet mellem lokale frivillige og 
kommunens folk i integrationsafde-
lingen, når nytilkomne flygtninge 
bliver budt velkommen og får en hånd 
med at komme godt fra start i deres 
nye tilværelse. Det viser sig også, når 
håndværksfirmaer arbejder sammen 
med pædagoger i børnehaven Klat-
retræet om at tilrettelægge en dag på 
byggepladsen, hvor børnene kan lære 
om byggeriet af deres nye institution 
– og når kommunen indgår partner-
skab med LEGO-fonden om, at Bil-
lund Kommune skal være børnenes 
hovedstad. Læs mere om det frivillige 
integrationsarbejde i ’Kommune i nær-
kontakt’ på side 24, og læs mere om 
børnehavebørnenes nye bekendtskab 
med en rendegraver i ’Børn på bygge-
pladsen’ på side 16.

Man skal ikke være ven med 
forvaltningen
Men visionen om ’Sammen finder vi 
ud af det’ handler også om at erkende, 
at der indimellem er grænser for kom-
munens formåen:  

”Selv om vi ikke altid har været så 
glade for at sige det, så er der basalt set 
noget, kommunen ikke kan – og også 

noget, den ikke skal. Når det handler 
om at være noget for hinanden men-
neske til menneske, så kan man lidt 
karikeret sige, at det godt kan være 
kommunens opgave at hjælpe borger-
ne med at skabe relationer, men det er 
ikke os, der skal være relationen,” siger 
Ole Bladt-Hansen og griber chancen 
for at skubbe lidt til debatten om, hvad 
der egentlig er en kommunal opgave: 

”Jeg synes ikke, det giver mening, at 
vi bliver ved med at diskutere, om det 
nu kan være rigtigt, at hjemmeplejen 
ikke har tid til at drikke en kop kaffe 
med gamle fru Jensen. I mine øjne 
burde vi tale om, hvorfor i alverden 
det er kommunen, der skal løse den 
opgave til at starte med. Det burde da 
være en fælles medborgeropgave at 
sørge for, at folk ikke sidder alene og 
er ensomme,” siger han.

Svarene skal findes på tværs
Hvis flere skal finde ud af det sammen, 
betyder det især, at medarbejdere og 
ledere skal øve sig i at give plads og 
skabe rum for, at borgere, frivillige 
og andre aktører kan få en stemme 
og tage del. Det kræver medarbejdere, 
der med fagligheden som vigtigste 
redskab griber de nye udfordringer og 
vover sig ud i at invitere flere med – og 
det kræver ledere, der går forrest og la-
der være at finde hullerne i osten, fejer 
gamle fejlfindingsbehov af bordet og 
tør slippe lidt af kontrollen. 

Ole Bladt-Hansen lægger ikke skjul 
på, at han er stolt af at se, hvordan 
det allerede sker mange steder i Bil-
lund Kommune. Det kan være, når 
en social- og sundhedsassistent går 
på arbejde hver dag med den mission 
at udfordre de ældre borgere og deres 
pårørende lidt mere end dagen før. 
Og når servicemedarbejdere i Park 
og Vej ikke længere kun er ansvarlige 
for kommunens grønne områder, men 
også rådgiver og vejleder de borgere og 
besøgende, de møder på deres vej. Læs 
mere i portrættet af Malathi Sivapa-

”Jeg synes, at vi er blevet 
mere modige og kreative, 
i takt med at vi har fået 

taget hul på arbejdet 
med ’Sammen finder vi 

ud af det’.”  

Sunita Dey Kristensen,                 
sagsbehandler                                                                                      

Det fælles skaber forandringen
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thasundaram på side 20 og i portrættet 
af Poul Hansen på side 30. 

For Sunita Dey Kristensen, der er 
sagsbehandler i Arbejdsmarkedsafde-
lingen og sidder i det centrale med-
arbejderudvalg i kommunen, handler 
’Sammen finder vi ud af det’ også om 
indimellem at lukke øjnene og kaste 
sig ud i det: 

”Jeg synes, at vi er blevet mere mo-
dige og kreative, i takt med at vi har 
fået taget hul på arbejdet med ’Sam-
men finder vi ud af det’. Rigtig meget 
af det, vi før ville have sagt ikke kun-
ne lade sig gøre, lykkes faktisk. Selv 
om det kan være en udfordring, er 
vi nødt til at blive bedre til at spørge: 
’Hvordan kan vi gøre det her bedst? 
Hvordan kan vi løse det her problem, 
selv om det er svært?’” siger hun.

Vejledere frem for gavebod
For kommunaldirektør Ole Bladt-
Hansen er det vigtigt at understrege, 
at ’Sammen finder vi ud af det’ ikke 
handler om, at borgerne, virksom-
hederne eller de frivillige foreninger 
fremover skal gøre det hele selv, eller 
at det alene er dem, der skal bestemme:

”Nogle gange har jeg det faktisk lidt 
ambivalent med, at vi har kaldt det 
for ’Sammen finder vi ud af det’, for 
hvis man gerne vil, så er det måske 
let at misforstå og tro, at det her bare 
handler om, at borgeren altid har ret. 
På samme tid synes jeg, at det rammer 
helt plet, fordi det betoner, at vi skal 
være sammen om at finde løsninger-
ne,” siger Ole Bladt-Hansen og tilføjer, 
at målet med ’Sammen finder vi ud af 
det’ i højere grad må være at forstå end 
at føje borgeren. 

Det er det, medarbejdere og ledere 
skal øve sig i at gøre hver dag, når de 
skal dele ansvaret med flere og give 
mere af kommunen tilbage til borgerne. 

Det handler om at tage borgerne og 
deres ekspertise alvorligt og om at gøre 
sig umage for at møde dem, hvor de er 
– både når borgerne skal hjælpes til 

at navigere i tunge lovkomplekser, og 
når de skal sætte retning i eget liv eller 
hjælpes til at opfylde drømmen om et 
job eller egen bolig. Læs om, hvordan 
Vinni Pedersen opfordrer sine medar-
bejdere til altid at spørge borgere med 
fysiske og psykiske handicap, hvad de 
synes, tænker og drømmer om, i ’ Spør-
gelysten leder giver borgerne en stemme 
på side 28. 

Forandring for fremtiden
Vejen til, at alle kommunens ansatte 
finder ud af det sammen med resten 
af dem, der har deres daglige gang i 
Billund Kommune, er altså brolagt 
med lige dele hårdt arbejde, nye ud-
fordringer og et solidt læs tro på, at 
det godt kan lade sig gøre.

Derfor taler kommunaldirektøren 
også gerne om en ”forandringspro-
ces” eller en ”bevægelse”, men han 
taler aldrig om, hvornår udviklingen 
slutter:

”Det er ikke sådan, at efter ’Sammen 
finder vi ud af det’ kommer der en pe-
riode med ro, hvor man kan slappe af 
og vende tilbage til at gøre, som man 
plejer. Det kommer ikke til at ske,” si-
ger Ole Bladt-Hansen og sætter streg 
under, at ’Sammen finder vi ud af det’ 
og den nye tilgang til det daglige ar-
bejde er kommet for at blive.

”Vi er i gang med at lægge grund-
stenene til den kommune, vi skal 
være i fremtiden. Lidt flot stillet op, 
så er målet en mere demokratisk, 
bæredygtig og imødekommende 
kommune. En kommune, hvor man 
bliver hørt, hvor økonomien hænger 
bedre sammen, fordi løsningerne 
giver mere mening, og hvor alt ikke 
starter og slutter med en kommunal 
organisationslogik. Og frem for alt er 
vores vigtigste pejlemærke, at Billund 
Kommune skal være et endnu bedre 
sted et bo, leve og drive virksomhed,” 
siger han og tilføjer:

”Det kan kun lade sig gøre, hvis vi 
finder ud af det sammen.”

Refleksionsspørgsmål

✳  Hvis opgave er det at sikre medbor-
gerskab og fællesskab i et lokalsam-
fund? 

✳  Hvis kommunen skal gives tilbage 
til borgerne, betyder det så, at bor-
gerne skal gøre mere? Og er der i 
så fald noget, som kommunen skal 
gøre mindre af?

✳  Er det (med-)borgernes eller kom-
munens opgave at drikke kaffe med 
gamle fru Jensen? Hvorfor? 

✳  Kan borgerne sige ”nej tak” til fæl-
lesskabet? Og hvad med de borgere, 
som mener, at de har gjort deres, i 
kraft af at de betaler skat?

✳  Hvem har i sidste ende ansvaret, 
når velfærden er en fælles opgave?

Det fælles skaber forandringen
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Case

BØRN PÅ                       
BYGGEPLADSEN

En byggeplads med alt, hvad der-
til hører af stilladser og maski-
ner, håndværkere med værktøj 

af tung kaliber og påbud om at bære 
hjelm og sikkerhedssko, er ikke et sted 
for uvedkommende. Og slet ikke hvis 
der er tale om 70 nysgerrige børn i al-
deren fra tre til seks år.

Ikke desto mindre har den kombi-
nation fundet sted flere gange i for-
bindelse med anlægsarbejdet af de fire 
institutioner i Hejnsvig, Grindsted og 
Billund, der tilsammen udgør Bør-
nenes Univers. Her har man udstyret 
børnene med boremaskiner i minifor-
mat, refleksveste og sikkerhedsudstyr 
i størrelse børnehavebarn og inviteret 
dem med helt derind, hvor deres nye 
børnehave bliver til.

”Det er en kæmpe oplevelse for bør-
nene at få lov at være med der, hvor det 
sker. Nogle af dem siger endda, at de 
selv har bygget deres egen børnehave,” 
fortæller leder i børnehaven Klatretræ-
et Kirsten Vestergaard og fortsætter: 

”Det, der kunne have været set 
som en ulempe – altså at have en byg-
geplads med rod og larm liggende i 
baghaven – har vi vendt på hovedet. 
Nu bruger vi det pædagogisk og la-
der byggeriet af børnehaven være 
børnenes nogle gange. Det giver god 
mening, for det er jo dem, der skal 
tilbringe en stor del af deres hverdag 
der,” siger hun. 

I Klatretræet ligger byggepladsen 
lige uden for vinduerne. Børnene har 
frit udsyn til pladsen, hvor håndvær-
kerne går, og som regel er der også tid 

til at svare på de små poders nysger-
rige spørgsmål, når de kommer forbi. 

Arbejdsmand for en dag
Ideen med at lade børnene komme 
med på byggepladsen er, at de kan lære 
en masse af at se, hvordan byggeriet 
foregår, og af selv at få lov til at prøve 
at være håndværker i lille skala. 

I Klatretræet har børnene selv været 
med til at lægge sten til den ene gavl 
i den nye børnehave, og sammen med 
tømrerne har de skruet hver sin skrue 
i en bænk til den nye institution, hvor 
de i fremtiden kan tage gummistøvler 
af og på, når de skal på legepladsen, 
eller sidde og vinke til mor og far om 
morgenen. 

Det kræver håndværkere med en 
god fantasi og et ekstra gran pædago-
gisk sans de dage, hvor børnene kom-
mer på besøg. En af de leverandører, 
der har grebet udfordringen med børn 
på byggepladsen, er Tove Brink fra 
Hejnsvig Maskinstation. Det er hen-
des medarbejdere, der står for at grave 
ud til fundamentet og lægge rør i Klat-
retræets nye børnehave:

”Jeg vil gerne indrømme, at jeg ikke 
sov ret meget, natten inden børnene 
skulle komme på besøg på pladsen. 
For hvordan i al verden skal man for-
klare sådan nogle små poder, hvordan 
et kloaksystem fungerer? Og kunne 
det overhovedet lade sig gøre at have 
dem med derude?” siger Tove Brink.

Løsningen blev at lægge en forsimp-
let udgave af et kloaksystem oven på 
jorden, så børnene med begejstring 

Refleksionsspørgsmål

✳  Hvor i din hverdag kan du, der er 
medarbejder, i højere grad end nu 
samarbejde med lokale virksomhe-
der? Og er der steder, hvor det giver 
mening at formalisere samarbejdet 
(f.eks. med regelmæssige møder, 
samarbejdsaftaler, kontrakter eller 
udbudsmaterialer)? 

✳  Skal du, der er leder, måle dine 
medarbejdere på, hvor godt de lyk-
kes med at samarbejde med f.eks. 
virksomheder, frivillige foreninger 
eller andre institutioner?

✳  Hvem vurderer, hvilke af borgernes 
ideer der er gode og dårlige? Og 
hvad stiller man op, hvis borgernes 
ønsker strider mod hinanden?
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kunne følge med i, hvad der sker, når 
man skyller papir ud i toilettet, eller 
hvor vandet forsvinder hen, når man 
vasker hænder og går i bad. I dagens 
anledning gik pladsen bag rattet i en 
af de store rendegravere også på tur 
blandt børnene, der stolt poserede og 
lyttede, når håndværkerne fortalte.

Udbud i børnehøjde
Det har været et benspænd for alle 
involverede arkitekter, entreprenører 
og håndværkere, at børnene skulle ta-
ges med på råd, sættes helt i front og 
med ud på byggepladsen. For at sikre, 
at det faktisk kom til at ske, var kravet 
om ’børneinddragelse’ skrevet ind i 
udbudsmaterialet. Her stod der blandt 
andet, at leverandører som Tove Brink 
og hendes folk skulle afsætte tid til ak-
tiviteter med ”leg og læring”, og at den 
konkrete udformning af aktiviteterne 
var op til dem selv.

Den formelle bygherre på projektet 
er forvaltningen Børn & Kultur, hvor 
Lisbeth Østergaard er chef for Læring. 
Hun fortæller, at der ligger en klar for-
ventning og et tydeligt signal i at skrive 

kravet om at inddrage børnene i bygge-
processen helt ind i udbudsmaterialet:

”Vi kunne have valgt, at inddragelsen 
af børn i byggeprojektet kun skulle have 
stået som en hensigtserklæring. Men vi 
ville være sikre på, at det kom til at ske. 
Det skulle være en integreret del af den 
pædagogiske praksis og ikke være af-
hængigt af, at en enkelt pædagog fik en 
god ide og kunne lokke nogle af hånd-
værkerne med på den,” siger hun.

For hende er det et spørgsmål om at 
tage det alvorligt, når hun selv og re-
sten af kommunens folk siger, at bør-
nene har lige så meget ret til en stem-
me som alle andre borgere:

”For mig handler det om, at børnene 
skal have chancen for at byde ind med, 
hvad de mener det gode børneliv er. 
Derfor har vi også spurgt dem, hvor-
dan de synes de nye institutioner skal 
se ud, og hvad de skal indeholde. Jeg 
synes, det er vigtigt, at børn tidligt op-
lever, at der er nogen, der lytter til dem. 
Og jeg tror på, at en oplevelse som den 
her kan være en af mange løftestænger 
til, at vi får mere robuste, kreative og 
selvstændige børn.”

Replik 

Når jeg læser ’Børn på byggepladsen’, 
bliver jeg positivt overrasket over, hvor-
dan alle parter ser muligheder frem for 
begrænsninger. Det gør, at de sammen 
kan nå et andet resultat, end hvis alle 
havde holdt fast i, at det er farligt for 
børn at være på en byggeplads. Måske 
skal vi være mindre bange for at stille 
krav til dem, vi samarbejder med. 

Jeg synes, det er en inspirerende 
historie, fordi det virker som en simpel 
og ligetil løsning at skrive nye typer 
krav ind i udbudsmaterialet. Det nem-
meste er jo at gøre, som man plejer, 
når man går på arbejde. Det vil jeg 
tænke over, når jeg f.eks. arbejder med, 
hvordan vi kan få flere unge til at søge 
mod de tekniske fag. Her kunne andre 
aktører måske godt være med til at 
udbrede interessen?  

Eva Jensen, forandringsagent og sagsbehandler i 
Arbejdsmarkedsafdelingen, Social & Sundhed

EN HOVEDSTAD FOR BØRN
I Billund Kommune er det en særlig målsætning at inddrage børnene i så 
mange beslutningsprocesser som muligt. Det har man blandt andet gjort 
i forbindelse med planlægning af et nyt boligområde i Billund, hvor 800 
børn har været med til at give deres bud på, hvordan et drømmeboligområ-
de kan se ud. På kommunens nye rådhus er der også blevet plads til Børne-
nes Byråd, der ligger ved siden af og med kig ind til de voksnes byrådssal. 

Partnerskabet ’Børnenes Hovedstad – Capital of Children’, der består 
af LEGO-fonden og Billund Kommune, arbejder på at inddrage kom-
munens børn i at skabe den bedste by at bo i for dem og deres familier. 
Det sker gennem projekter, der fokuserer på leg, læring og kreativitet, 
som f.eks. Billund Builds Music, hvor børn i dagpleje, daginstitutioner og 
skoler i efteråret 2015 udvikler og bygger deres egne musikinstrumenter 
med hjælp fra en række internationale eksperter. 

Børnenes Hovedstad danner også rammen om en børnejournalistud-
dannelse, hvor elever i kommunens 5.-klasser kan prøve kræfter med at 
skrive artikler og lave indslag til radio og tv. Børnejournalistuddannelsen 
er blevet til i samarbejde med Syddansk Universitet og DR Ultra. 

Case



Hvad har I været med til at lave ude på byggepladsen?

Frederik: ”Mm … Jeg skal lige tænke mig om… Vi har været med til 
at sætte mursten på, og vi har også været med til det første spadestik.”                                                                                                                               

Malthe: ”Vi har skruet skruer i ved hoppelop-stoppestedet (en bænk, 
børnene har været med til at lave, red.). Og vi har også muret en kasse 
ind i huset. Der var lege i den og bolde og et brev til børn i fremtiden.”

Hvad var det sjoveste ved at være på besøg på byggepladsen? 

Frederik: ”Det sjoveste var at se, at de murede kassen ind, og være med 
til at mure en sten.”

Malthe: ”Det sjoveste var til sommerfesten, og da vi skulle se hele 
børnehaven.” 

Var der også noget, der var kedeligt?

Frederik: ”Nej, der var ikke noget, der var kedeligt, vel Malthe?” 

Malthe: ”Nej – det hele var sjovt.”

Hvordan ser en rigtig god børnehave ud? 

Frederik: ”Jeg elsker det nye vinkerum med vores dukkehus, som vi 
endelig har fået frem igen.” (Nogle af børnehavens ting har været pakket 
ned, indtil de kunne f lytte ind i den nye bygning, red.) 

Malthe: ”Det er sjovt at have en gymnastiksal, hvor man kan løbe, og 
slåsse, og hvor der er en gynge og sjove ting.”

Case

 19 

BØRNENE HAR ORDET

Frederik på 5 år og Malthe på 4 år går i Klatretræet og fortæller her 
om deres nye børnehave og om at være med ude på byggepladsen.
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Portræt

HVERDAGSTRÆNER 
MED TRO PÅ DET 
MESTE

Hver morgen cykler Malathi 
Sivapathasundaram sine syv 
kilometer til arbejde. Hun er 

social- og sundhedshjælper i Billund 
Kommunes hjemmepleje. På cyklen 
tænker hun dagen igennem og forsø-
ger at finde ud af, hvordan hun og hen-
des kolleger kan udfordre de borgere, 
de skal besøge.

Ikke store udfordringer, men små 
skridt i den retning, borgerne ønsker 
sig. Det kan være, at borgeren skal træ-
ne finmotorikken og børste tænderne 
selv – som en del af at kunne klare dag-
ligdagen mere på egen hånd igen – el-
ler at borgeren skal skære ned fra fire 
til tre pakker cigaretter dagligt for på 
længere sigt at blive røgfri. 

”Jeg tvinger aldrig borgerne til no-
get – det hverken kan eller vil jeg. De 
skal selv ville. Men når jeg kender de-
res mål, forsøger jeg at lokke dem til 
at tage små skridt i den retning hele 
tiden,” fortæller Malathi. 

Små skridt, store smil
Malathis udfordringer til borgerne 
handler ikke kun om praktiske ting 
eller deres fysiske helbred. Indimellem 
udfordrer hun dem også på deres ind-
stilling til tilværelsen.

Det gjorde Malathi eksempelvis 
med en ældre dame, der var flyttet til 
Billund efter et helt liv på Sjælland. 
Borgeren syntes, det var svært at tale 

med Malathi og hendes kolleger og 
de nye naboer, og var i dårligt humør, 
hver gang Malathi kom på besøg. 

En dag gav Malathi hende to valg-
muligheder: ”Vil du komme over på 
min side, hvor vi begge er positive, eller 
skal jeg komme over på din side, hvor 
vi møder hinanden sure og gnavne?” 

Malathis positive side vandt, og det 
blev begyndelsen på et tillidsfuldt for-
hold mellem de to. 

Nogle ville måske kalde Malathis 
tilgang for positiv, men det lyse syn på 
tilværelsen falder hende helt naturligt. 
For hende er det aldrig en anstrengelse 
at møde borgerne med et bredt smil.

Nøglen til gode resultater
Når Malathi skal forklare sin tilgang 
til borgerne, gør hun det i billeder:

”Jeg plejer at sige, at jeg går på ar-
bejde med et bundt mentale nøgler. 
Når jeg møder en ny borger, forsøger 
jeg at finde den nøgle, der passer. Jeg 
kan låse alle op, når jeg lige har fundet 
ud af, hvilken nøgle jeg skal bruge. Det 
tager mig som regel en god uges tid,” 
siger hun. 

At finde den rette nøgle kræver, at 
Malathi møder borgerne, hvor de er, 
og lytter til deres behov, frem for at 
putte deres liv i skemaer og tjeklister. 
Selv om man er blevet ældre og måske 
er blevet afhængig af hjælp fra kom-
munen, har man stadig ret til at be-

Refleksionsspørgsmål

✳  Hvilken rolle skal kommunen spille 
i, at borgerne har det godt? Skal 
kommunen f.eks. skaffe nye venner 
til ældre, der ikke har nogen, eller 
sørge for, at rygere lægger tobakken 
på hylden? Hvorfor eller hvorfor 
ikke? 

✳  Alle mennesker kan noget. Hvordan 
kan du, der er medarbejder, hjælpe 
de borgere, du møder, til at se, hvad 
de selv kan gøre, og i det hele taget 
hjælpe med at bringe flere af borger-
nes ressourcer i spil? 

✳  Hvordan kan du, der er leder, 
motivere dine medarbejdere til at 
samarbejde mere eller bedre med 
borgernes pårørende, netværk eller 
frivillige? Hvad kan du som leder 
gøre, når samarbejdet bliver svært 
eller tager mere tid end forventet? 
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Portræt

stemme selv og ønske sig forbedringer 
i sit hjem og i livet i al almindelighed, 
mener Malathi. 

Hendes mål er at finde en måde at nå 
resultater sammen med borgeren på: 

”Mange af de borgere, jeg møder, 
har det svært. Nogle er for meget ale-
ne, andre lider af skizofreni eller vil 
ikke spise længere. Jeg træder ind i 
borgernes liv, hvor det er meget privat. 
Derfor er det vigtigt, at jeg giver dem 
tryghed og viser, at vi er sammen om, 
at deres liv skal være så godt som mu-
ligt. Vi skal hjælpes ad.”

Personlig på professionel manér 
Malathi skal også hjælpes ad med bor-
gernes familier og venner. En del af 
borgerne får jævnligt besøg af børn, 
børnebørn og gode venner, der hjælper 
til og er en del af deres liv, og Malathi 
gør sig umage for at huske også at tage 
sig tid til dem. 

Malathi mistede selv sin mand efter 
mange års sygdom, så hun kender alt 
til at være pårørende til en syg ægte-
fælle. Den erfaring er hun ikke bange 
for at bruge hjemme hos borgerne. 

En af de pårørende, Malathi har 
kørt parløb med, er Preben Bjørn. I 
foråret 2015 kom Malathi hos hans 
mor, der boede alene i en lejlighed i 
Grindsted. Sammen med Preben og 
hans mor fik Malathi og hendes kolle-

ger lagt en plan for, hvordan de kunne 
hjælpe hinanden til at hjælpe Prebens 
mor bedst muligt. 

Det resulterede blandt andet i en 
fælles notesbog, hvor både Malathi 
og familien kunne skrive beskeder til 
hinanden om alt fra indkøb af hånd-
sæbe og opfyldning af medicin til da-
gens frokost. 

”Min mor var ikke ret god til at ud-
trykke sine behov og havde næsten in-
gen appetit. Det gav en stor tryghed, at 
Malathi havde overskud og nærvær til 
at se, hvad der gled ned, når hun hjalp 
min mor med at spise. Så kunne jeg 
købe mere af det, og på den måde fik vi 
hjulpet hinanden med at få min mor til 
at spise lidt mere.” 

Efter en periode, hvor Prebens mor 
blev stadig dårligere, sov hun stille ind, 
og for Preben var det helt naturligt at 
invitere Malathi med til begravelsen. 
Hun havde været en stor del af hans 
mors liv i den sidste tid, og derfor skul-
le hun også være med til at sige farvel. 

For Malathi selv kom invitationen 
som en overraskelse. Ikke desto min-
dre takkede hun uden tøven ja til at 
deltage:

”Jeg synes jo egentlig bare, at jeg 
havde gjort mit job, sådan som jeg 
skal. Men jeg blev også meget glad og 
rørt over, at det betød noget for fami-
lien, at jeg var med.” 

Replik 

Jeg synes, at det vigtigste i portrættet 
af Malathi er, at hun ikke kan skabe 
udvikling alene. Hun er nødt til at 
lytte til de borgere, hun møder, for at 
forstå, hvad de har brug for. Og det er 
udgangspunktet for, at et godt sam-
arbejde kan opstå. Historien er et fint 
eksempel på, at man ikke kan ’finde ud 
af det sammen’ alene. 

Det er dejligt at læse, at Malathi er 
så positiv – at udgangspunktet er, at 
alle borgere kan udvikle sig. Det vil 
jeg tage med mig i mit arbejde, når vi 
skal samarbejde med forældrene til de 
børn, vi har i daginstitutionen. Især i 
forhold til nogle af de udsatte familier 
kunne vi og børnene måske have stor 
glæde af, at vi overvejer, hvordan vi 
kan bringe familiens øvrige netværk i 
spil på en god måde. 

Britta Rask, forandringsagent og dagtilbudsleder i 
Børnenes Univers Grindsted Syd, Børn & Kultur

 ”Jeg træder ind i borgernes liv, hvor det er meget 
privat. Derfor er det vigtigt, at jeg giver dem tryghed 
og viser, at vi er sammen om, at deres liv skal være så 

godt som muligt. Vi skal hjælpes ad.”

Malathi Sivapathasundaram,                                                                                                           
social- og sundhedshjælper                              
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Interview

NYE LEDERROLLER                                                                                           

VIS VEJ,                         
SLIP LØS,                            
GIV PLADS

Q Du er leder i Billund Kommu-
ne. Hvad er din vigtigste rolle i 

’Sammen finder vi ud af det’?

A Som leder er jeg ansvarlig for, at 
alle – mig selv inklusive – forfølger 

de mål og den retning, der er stukket ud 
med ’Sammen finder vi ud af det’, og 
som jeg synes sætter den helt rigtige 
kurs for mine medarbejdere og mig. 

Det giver mig lyst til at forsøge at 
være en god rollemodel, gå foran og 
selv turde kaste mig ud på dybt vand. 
Det tror jeg er helt afgørende, når vi 
skal indarbejde en ny tilgang til hele 
ideen om, hvad der er vores og kom-
munens opgave. For det er der nemlig 
ikke nogen enkel metode til eller sim-
pel opskrift på, som jeg kan give videre 
til mine medarbejdere. 

Samtidig er noget af det vigtigste for 
mig som leder at kommunikere, at det 
her, det skal vi. Der er ingen vej uden-
om. Det handler om at sige det højt og 
tale om det igen og igen. Alle skal med 
på vognen, hvis den her kulturforan-
dring skal lykkes. Det har jeg en stor 
del af ansvaret for. 

Q Hvad kræver det af dig?

A Jeg skal prioritere, at der bliver 
rum til at udvikle og prøve ting 

af – og sørge for, at ’Sammen finder 

vi ud af det’ bliver en del af driften, så 
det ikke risikerer kun at dukke op som 
små øer rundt omkring i organisatio-
nen. Jeg skal være nysgerrig, åben og 
opmuntre til, at medarbejderne stiller 
spørgsmål ved måden, vi plejer at gøre 
tingene på.

På mit område handler det meget 
konkret om f.eks. at finde tid til at ar-
bejde med ’Sammen finder vi ud af det’ 
i en vagtplan, hvor der er nogle bor-
gere, der har brug for medarbejdernes 
tid. Det er mit ansvar at installere det 
i hverdagen og signalere, at medarbej-
derne skal bruge deres tid på det – også 
selv om den konkrete opgave måske så 
tager længere tid end ellers og vi ikke 
kender svarene på forhånd.

En stor del af ’Sammen finder vi ud 
af det’ handler om, at medarbejderne 
tester ideer og opfinder nye løsnin-
ger. Det er ikke dem alle sammen, der 
ender med at være lige gode eller kan 
lade sig gøre. Der skal jeg være parat 
til at diskutere de dilemmaer, det fører 
med sig. Her sørger jeg for at være til 
at få fat på, og jeg gør meget ud af at 
invitere medarbejderne med til leder-
møder og til at fortælle mig, hvad de 
er i gang med.

Q I ’Sammen finder vi ud af det’ er 
det jo primært medarbejderne, 

der er drivkraften. Det er dem, der er 
forandringsagenter og eksperimente-

rer med nye løsninger. Hvad betyder 
det for dig som leder?

A  Faktisk synes jeg, at det er en 
udfordring, at hele modellen for 

’Sammen finder vi ud af det’ er skruet 
sådan sammen, at det er forandrings-
agenterne – altså primært medarbej-
derne – og direktionen, der arbejder 
rigtig meget med udviklingen. For så 
kan jeg som mellemleder indimellem 
godt føle mig lidt koblet af. Så minder 
jeg mig selv om, at det er vigtigt, at jeg 
tør slippe kontrollen og i højere grad 
indtage rollen som den, der iagttager 
og vejleder. 

På den ene side skal jeg som leder 
sætte retning og sørge for, at medar-
bejderne arbejder med ’Sammen fin-
der vi ud af det’. På den anden side ved 
jeg ikke altid, hvad forandringsagen-
terne er i gang med og udvikler på. Der 
skal jeg have tillid til og være tryg ved, 
at medarbejderne nogle gange er foran 
ledelsen og tager styring på, hvordan 
tingene udvikler sig. 

For mig er det også noget af det, der 
giver lige netop denne her kulturfor-
andring og ’Sammen finder vi ud af 
det’ værdi, at forandringen ikke sker i 
hierarkiet eller i de traditionelle silo-
er, men i højere grad skabes på tværs 
og nedefra. Det er det, der gør det 
spændende, set fra et lederperspektiv, 
synes jeg.

Aase Jensen, handicapchef,                                          
Fysisk og psykisk handicappede
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Hanne Dorthe Sørensen,                               
direktør, Lederskabelse.dk

Q Hvad er ledernes vigtigste rolle i 
en kulturforandring?

A Som leder skal man oversætte 
strategien til konkrete billeder 

og sætte mål, der er til at forstå og tage 
at føle på. Mange gange har vi en ten-
dens til at se forandringer som noget 
abstrakt. Det skal vi afskaffe og i stedet 
se forandringen og kulturen som sum-
men af en masse konkrete handlinger 
og de tanker, vi har om de handlinger.

Og så er det lederne, der skal gå for-
rest og sige: ’Hvis vi gør det her rigtigt, 
så skaber vi noget bedre’. Det er leder-
nes ansvar at tro på – og vise, at de tror 
på – den forandring, der er sat i gang.

Q Hvad kræver det af lederne?

A En af de fejl, rigtig mange begår, 
når de skal gennemføre en for-

andringsproces, er at tro, at det er en 
’snakke-proces’. Det er det ikke. Det er 
en ’gøre-proces’. Derfor skal man som 
leder skabe rum og sætte tid af til, at 
medarbejderne og man selv kan prøve 
nye ting af – og ikke mindst til at man 
sammen kan reflektere over, hvordan 
det virkede eller ikke virkede. 

For lederne selv handler det også 
om at reflektere over, hvad det er for 
en ledelse, de bedriver, og hvilken 
betydning den har. Er der noget, de 

skal gøre anderledes eller bedre næste 
gang? Forandringen skal ske inde i de 
mennesker, der er organisationen, og 
er som sådan ikke noget, der kan fore-
gå i en organisation uafhængigt af de 
mennesker, der udgør den.

Q Hvad betyder det at skabe rum 
for forandringen? Hvordan gør 

man det? 

A Det kræver, at lederne giver 
forandringen opmærksomhed, 

sætter spotlys på og er gode til at tage 
snakken om: ’Hvad er det, vi skal – og 
hvordan gør vi det bedst?’

Hvis man skal sikre, at en foran-
dringsproces ikke forbliver et pro-
jekt, men faktisk også rækker ind i 
driften og bliver fast forankret, så 
skal arbejdet med forandringen prio-
riteres. Det er ledernes opgave, at det 
sker. Hvis man tror, at forandringen 
er noget, man kan lægge oven på alle 
de andre opgaver, der ligger i organi-
sationen i forvejen, så tager man fejl. 
Og så kan det godt være, at man i en 
periode skal sige, at det er okay, at der 
bliver brugt mere tid eller flere res-
sourcer på at prøve ting af og imple-
mentere forandringen, end der ellers 
ville gøre. 

Q I ’Sammen finder vi ud af det’ er 
det jo primært medarbejderne, 

der er drivkraften. Det er dem, der er 
forandringsagenter og eksperimente-
rer med nye løsninger. Hvad kan det 
betyde for lederne?

A Der er ingenting i vejen for, at 
man uddelegerer det konkrete 

arbejde med at udvikle og finde nye 
veje. Det vigtige er, at man i den pro-
ces ikke kommer til at bygge en paral-
lel organisation ved siden af den, som 
lederne driver til daglig. Det er ikke let 
– og for de fleste ledere vil det nok også 
kræve et par ekstra dybe vejrtræknin-
ger. Der er jo et element af kontroltab 
i, at man som leder i højere grad skal 
facilitere, at forandringen skabes af 
medarbejderne, end at man selv skal 
være den, der driver den. 

Når det er sagt, så er det en gave for 
lederne, at der er en stor gruppe for-
andringsparate og virkelystne medar-
bejdere, der gerne vil være med til at 
udvikle. Den mulighed skal de gribe 
og sørge for at bruge, så de også tæn-
ker med på de forslag, medarbejderne 
bringer til bordet. Det er i det samspil, 
at man kan lykkes med at skabe gode 
resultater for organisationen – hvilket 
kommer både medarbejdere og bor-
gere til gavn.
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KOMMUNE                                      
I NÆRKONTAKT

Lektiehjælp, cykeltræning, man-
degruppe, syklub, grillfester, 
fastelavn, jul, eid, udflugter i lo-

kalområdet og fisketure. I Foreningen 
Kontakten vil de aktiviteter, man som 
nytilkommen flygtning kan være med 
til, nærmest ingen ende tage. Fælles for 
aktiviteterne er, at de handler om alt 
det, der fylder tilværelsen ud og brin-
ger mennesker sammen.

”Du drømmer ikke om, hvad vi er 
involveret i af stort og småt. Men det 
meste kan faktisk også lade sig gøre, 
og hvis ikke jeg kan hjælpe, er der al-
tid en af de frivillige, der kan,” siger 
Arne Majlund, som foretrækker titlen 
’altmuligmand’ fremfor den mere for-
melle ’daglig leder’. 

Han er den eneste ansatte i Kon-
takten, der hører under Dansk Flygt-
ningehjælps paraply af frivillige for-
eninger og får støtte fra blandt andre 
Billund Kommune og Socialministe-
riet. Ud over Arne Majlund tjekker 15-
20 faste frivillige løbende ind og ud for 
at give en hånd med i foreningen.

Frivillig ven fremfor kommunalt 
bekendtskab
I de senere år har 50-100 flygtninge 
fået henvist en bolig i Billund Kom-
mune. De kommer fra lande så langt 
fra den jyske hede som Syrien, Irak, 
Afghanistan, Sri Lanka og Eritrea. 
Mange af dem opsøger og bruger Kon-
takten som første skridt til at etablere 
et netværk og skabe en tilværelse i de-
res nye by. 

Jensitta Kinder er socialrådgiver i 
Arbejdsmarkedsafdelingen og arbej-
der med integration i Billund Kommu-

ne. Her samarbejder hun blandt andet 
med Kontaktens folk, og for hende 
giver det god mening, at kommunens 
medarbejdere og frivillige borgere på 
hver sin måde byder de nytilkomne 
velkommen:

”Jeg tror på, at vi som kommune kan 
én ting og de frivillige noget andet. 
Kommunen kan hjælpe med at skabe 
rammerne for et nyt liv, men vi kan jo 
ikke tilbyde venskaber eller varige re-
lationer,” siger hun.

En åben dør til hverdagen
Den fælles indsats og samarbejdet 
mellem kommunens ansatte og de fri-
villige i Kontakten er lige dele uformelt 
og sat i system. De holder ikke faste 
møder, men laver aftalerne fra gang til 
gang, mens andre dele af samarbejdet 
er mere organiseret, forklarer Jensitta 
Kinder. Hun fortæller, at det eksem-
pelvis viser sig allerede på dag ét i de 
nye borgeres liv i Billund Kommune:

”Vi henter dem gerne nede på statio-
nen, når de ankommer med rutebilen. 
Så tager vi op på mit kontor og får ord-
net de vigtigste papirer. I samme om-
gang laver vi tit en aftale om, at de skal 
på besøg i Kontakten, så de hurtigt kan 
blive en del af hverdagen og begynde at 
skabe sig et netværk der,” siger Jensitta 
Kinder og tilføjer, at en stor del af de 
nytilkomne flygtninge knytter varige 
bånd og bliver ved at komme i Kontak-
ten, længe efter at de er faldet på plads 
i deres nye tilværelse.

Som regel finder det første møde på 
Kontakten sted, allerede et par dage ef-
ter at de nye borgere har fået adresse i 
Billund Kommune. Oftest er det Arne 
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Majlund, der tager imod, og kommu-
nen betaler en tolk, hvis der er brug for 
det. Herefter arbejder de to instanser 
sideløbende sammen: Kommunen står 
for sprogskolen om dagen, og de fri-
villige i Kontakten assisterer med lek-
tierne. Kommunen stiller en bolig til 
rådighed, og de frivillige hjælper med 
at pakke ud, indrette og købe de sidste 
ting, der gør stedet til et hjem. 

Man skal tro på det samme
For Jensitta Kinder er det vigtigt, at 
der er god kontakt mellem alle de in-
volverede – også ud over de sædvanlige 
åbningstider og systemer. De frivillige 
skal vide, hvor de skal ringe hen, og det 
skal være nemt for borgerne at komme 
i kontakt med Jensitta og hendes kol-
leger. Kodeordet er tilgængelighed.

”Vi skal udnytte, at vi er en lille 
kommune, og at der ikke behøver være 
så langt mellem folk,” siger hun og for-
klarer, at det kun kan lade sig gøre, 
fordi hun og de frivillige arbejder ud 
fra den samme ide:

”Mange spørger, hvordan vi har fået 
samarbejdet med de frivillige til at 
glide. Jeg tror, det handler meget om, 
at vi overordnet set tror på det samme. 
Både for mig og mine kolleger og for 
de frivillige i Kontakten er grundop-
fattelsen, at de folk, der kommer hertil, 
har masser af ressourcer. De skal bare 
have lidt hjælp til at komme fra start,” 
siger hun. 

Cykelservice fra borger til borger
Et af de mest populære projekter, Kon-
takten har sat i gang, er formidling 
af brugte cykler til flygtninge. Det er 
de frivillige, der indsamler cyklerne 
og sender dem videre til kommunens 
værksted, hvor unge ledige sætter dem 
i stand. Værkstedet er en del af den så-
kaldte nytteindsats og retter sig mod 

unge, der har svært ved at finde deres 
ben i en uddannelse eller på arbejds-
markedet. Til gengæld har de hænder-
ne skruet godt på og klarer let at skifte 
slanger på en barnecykel eller børste 
rust af en ældre jernhest, der får lidt 
olie og et par år mere at leve i. 

En af dem, der har nydt godt af cy-
kelordningen og ofte kigger ind forbi 
Kontaktens lokaler, er Abdulrahman 
Alsousou. Han er 24 år og kommer 
oprindelig fra en mindre by uden for 
Damaskus i Syrien. Siden august 2014 
har der stået Billund Kommune på 
hans sygesikringsbevis, og han taler 
et, om ikke formfuldendt, så dog vel-
smurt jysk. Det er resultatet af lige dele 
hårdt arbejde og mødet med gode lek-
tiehjælpere i Kontakten.

”Det var meget godt for mig, at 
jeg kunne komme her og få hjælp til 
at lære dansk. Jeg var meget glad for, 
at der var så mange mennesker, der 
gerne ville hjælpe mig,” fortæller Ab-
dulrahman Alsousou, der arbejder på 
at færdiggøre sin 9.-klasses-eksamen 
på VUC i Grindsted. I dag er han også 
selv blevet frivillig i Kontakten, hvor 
han hjælper andre flygtninge med at 
finde sig til rette.

For Jensitta Kinder er der en vigtig 
pointe i, at det ikke er kommunen, der 
bestiller et vognlæs cykler og udleve-
rer nøglerne. Det gør en forskel, at det 
er de frivillige, der organiserer det, og 
at det foregår borger til borger.

”Det giver bare bedre mening, at 
det ikke er os fra forvaltningen, der 
gør det hele. Vi har stadig en myndig-
hedsrolle, vi skal varetage, og vi skal 
prioritere den del, der handler om job 
og boligplacering. Der kan de frivillige 
prioritere anderledes frit og tilbyde alt 
det andet, der giver mening for dem 
og for de flygtninge, det handler om,” 
siger hun.

Refleksionsspørgsmål

✳  Hvor i din egen hverdag kan du i 
højere grad samarbejde med det 
lokale foreningsliv?

✳  Er det kommunens opgave at skabe 
relationer mellem borgerne? Eller 
skal kommunen også nogle gange 
være borgerens relation? 

✳  Hvor går grænsen for, hvilke 
opgaver eller aktiviteter frivillige 
skal udføre? Og hvem kan holdes 
ansvarlig for, om en indsats lykkes, 
når frivillige og netværk spiller en 
stor rolle i hverdagen?



Case

Fra Damaskus og Kabul til                
Grindsted og Vorbasse

I 2014 var antallet af flygtninge, der 
blev visiteret til at bo i Billund Kom-
mune, 42. I 2015 er antallet 67, og det 
forventes at stige yderligere i 2016. 
Dertil kommer et ukendt antal fami-
liesammenføringer.

En opgørelse fra det såkaldte Natio-
nale Integrationsbarometer fra 2015 
viser, at det stigende antal flygtninge 
giver udfordringer. Andelen af nytil-
flyttede flygtninge, der består en prøve 
i dansk inden for de første fem år, er 
faldet med 13 procentpoint i forhold til 
året før, ligesom forskellen på antallet 
af borgere på offentlig forsørgelse med 
hhv. dansk og ikke-vestlig oprindelse er 
steget med 3 procentpoint inden for det 
seneste år.

På den positive side viste en under-
søgelse fra Det Nationale Institut for 
Kommuners og Regioners Analyse og 
Forskning (KORA) i 2014, at Billund 
placerer sig helt i top, når det drejer sig 
om at integrere flygtninge på arbejds-
markedet og i uddannelsessystemet.

Kilder: Kommunernes Landsforening,                            
Det Nationale Integrationsbarometer og KORA.
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Replik

Jeg tænker tit, at jeg før i tiden havde 
50 gode kolleger. Nu har jeg mere end 
2.000 gode kolleger, som har en viden 
og kan se nye løsninger ved at trække 
på andre fagområder, snakke med 
borgerne og arbejde sammen med 
frivillige. Den forandring synes jeg, 
at historien om Kontakten er et rigtig 
godt eksempel på.

Jeg synes også, historien viser, at 
mange af de gode ideer kommer 
nedefra – fra borgerne, medarbej-
derne og frivillige – og vokser sig store 
op igennem systemet. Med ’Sammen 
finder vi ud af det’ er vi begyndt at 
tænke meget mere i samarbejde og i, at 
stort set ”alt” kan lade sig gøre. Og det 
gælder alle i kommunen, fra manden 
på gulvet til borgmesteren.

Erling Baunsgaard, forandringsagent og social- 
og sundhedshjælper, Hjemmeplejen, Social & 
Sundhed
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SPØRGELYSTEN LEDER 
GIVER BORGERNE EN 
STEMME

”Nogle gange viser det sig, 
at det, borgerne faktisk 
gerne vil, er forskelligt 

fra det, vi tror de gerne vil. Den mis-
forståelse kan opstå, når vi glemmer 
at spørge dem, hvad de egentlig går og 
drømmer om.”

Vinni Pedersen er teamleder i un-
geenheden i handicapafdelingen i Bil-
lund Kommune og har gjort det til sin 
kæphest, at hendes medarbejdere altid 
skal huske at spørge borgerne til råds 
og lade dem være en del af beslutnin-
gerne – store såvel som små.

De omkring 100 borgere, der hører 
under Vinnis område, er fysisk og psy-
kisk udviklingshæmmede. Til daglig 
går de i skole, arbejder i det beskyttede 
værksted på Nymarksvej, går til tennis 
og ridning eller hænger ud med deres 
venner, familie og kærester i den bor-
gerdrevne Café Himmelblå.

Og Vinni indrømmer gerne, at det 
kan lyde banalt, når hun fortæller om 
sit og kollegernes arbejde. Men i prak-
sis er det rigtig svært, forklarer hun. 
For det kræver, at hendes medarbej-
dere indimellem parkerer deres egne 
holdninger og bliver bedre til at stille 
spørgsmål end til at give svar.

Til kamp mod god tro
Derfor er der også gode chancer for, 
at Vinni gang på gang, uge efter uge, 
kommer til at gentage sig selv, når hun 
på teammøder stiller medarbejderne 
spørgsmålet: ”Har du spurgt borgeren?” 

Men det tager Vinni gerne med, for 
det vigtigste er, at borgerne bliver hørt 

og anerkendt. Selv om man er han-
dicappet eller ikke er alderssvarende 
mentalt, har man stadig ret til at be-
stemme over sit eget liv, have drømme 
om fremtiden og gøre, hvad man kan, 
for at drømmene bliver til virkelighed, 
synes hun. 

En af de medarbejdere, der øver 
sig i at spørge borgerne mere, er Bo-
dil Holm. Hun er cafémedarbejder og 
hjemmevejleder i Café Himmelblå, 
og hendes erfaring er, at det er vig-
tigt, hvordan man stiller spørgsmål. 
Spørgsmål skal være til at forstå – og 
til at svare på:

”Vores borgere er jo meget forskel-
lige mennesker med meget forskellige 
behov og udfordringer. Derfor er det 
vigtigt, at måden, vi spørger på, passer 
til, hvem de er. Ellers kan vi komme til 
at spørge om noget, de reelt ikke kan 
forstå – eller de kan træffe valg, som de 
i virkeligheden måske ikke kan over-
skue konsekvenserne af,” siger hun. 

Hvem ved egentlig bedst?
Når man spørger, risikerer man – hel-
digvis – at få svar. Men hvad skal med-
arbejderne gøre, når borgeren ønsker 
sig noget, de ikke synes er en god ide? 

Det kunne være, at en kvindelig 
beboer er blevet gravid, og medarbej-
derne skal forklare hende, at hun med 
al sandsynlighed ikke vil kunne be-
holde barnet – eller at en borger, der 
ellers får hjælp til at holde styr på sin 
økonomi, pludselig gerne vil hæve alle 
sine sparepenge og bruge dem på én 
gang, selv om medarbejderne ved, at 

Refleksionsspørgsmål

✳  Hvordan kan du, der er medarbej-
der, bruge borgernes holdninger, 
meninger og vilje i dit daglige 
arbejde? Prøv at tænke på en af de 
konkrete opgaver, du skal nå i dag, 
og hvordan den kunne løses sam-
men med en eller flere borgere.

✳  Hvordan kan du, der er leder, 
støtte dine medarbejdere i at vide, 
hvornår borgerne selv kan og skal 
bestemme, og hvornår de ikke kan? 
Prøv at tænke på en af de kon-
krete opgaver, du skal nå i dag, og 
hvordan den kan bruges til at guide 
medarbejderne i deres arbejde.

✳  Hvordan håndterer man det som 
leder eller som medarbejder, hvis 
borgerne ønsker sig noget, der ikke 
kan lade sig gøre af økonomiske, 
etiske eller juridiske hensyn? 
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han formentlig vil fortryde det senere.
Som regel er der ikke ét rigtigt svar, 

erkender Vinni. Derfor er den bedste 
løsning at prøve sig frem i den kon-
krete situation.

”Vi kunne godt bare sige ’det kan du 
ikke’ og ’vi ved, hvad der er godt for 
dig’,” siger Vinni. Og hun forklarer, at 
hendes medarbejdere i stedet øver sig i 
at opstille forskellige scenarier for bor-
geren og med konkrete redskaber vise, 
hvad der er på spil. 

Det kan være ved at lade borgeren 
tage sig af en dukke et par dage for at 
prøve at mærke ansvaret for et barn, 
eller ved at stille mange åbne spørgs-
mål og aftale tænkepauser med borge-
ren, sådan så borgeren får lejlighed til 
at tænke sig mere om, inden de taler 
videre.

Røde, gule og grønne beslutninger
Det, at borgerne skal være med til at 
bestemme og prioritere, gælder ikke 
kun de store beslutninger i livet. I ca-
féen er mange af borgerne med på råd 
om beslutninger i dagligdagen.

I et såkaldt brugerråd tager borgere 
og ansatte sammen løbende stilling til, 
hvordan menuen skal sammensættes, 
hvilke aktiviteter de skal lægge hus til, 
og hvordan caféen skal indrettes. Alle 
beslutninger er fordelt på en særlig 
rød-gul-grøn-skala. 

De røde emner er emner, der ikke 
kan diskuteres – f.eks. lovgivningsbe-
stemte eller økonomisk bundne be-
slutninger. De gule kan borgerne være 
medbestemmende på. Og de grønne 

emner er helt op til borgerne selv. 
Senest har en grøn beslutning været 

at sælge klaveret, som ingen alligevel 
kunne spille på. 

Erfaren men stadig udfordret 
Fordi det ofte medfører dilemmaer 
at stille spørgsmål, prioriterer Vinni 
at bruge tid på at tale små som store 
beslutninger igennem – både på to-
mandshånd med sine medarbejdere 
og sammen i teamet. Det er vigtigt for 
hende hele tiden at evaluere og disku-
tere den måde, de gør deres arbejde på, 
for at gøre det en lille smule bedre hver 
gang. Og det er vigtigt at anerkende, at 
det er svært for alle. 

Selv om Vinni har været uddannet 
pædagog i snart fyrre år, og selv om 
hun mere end halvdelen af dem har 
siddet i lederstolen, tror hun ikke nød-
vendigvis, at hun ved bedre: 

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg også 
ville falde i de vaner og rutiner, som 
jeg kan se, at medarbejderne kæmper 
med – og at jeg ville skulle lede lige så 
længe efter svarene indimellem, som 
de gør,” siger hun. 

Derfor gør det hende heller ikke 
noget, at medarbejderne indimellem 
kalder hende for ”insisterende”, når 
hun husker dem på at spørge borgerne. 
Tværtimod: 

”Det her er død og pine vigtigt. Vi 
skal respektere borgerne, for det er jo 
dem, vi er her for. Og så vil jeg godt 
være lidt insisterende – også selv om 
’insisterende’ nogle gange måske bety-
der ’irriterende’.”

Replik 

Vinnis måde at lede på handler 
for mig at se om at finde løsninger, 
hvor begge parter føler sig hørt og er 
tilfredse. Det er interessant at læse, at 
det også nogle gange betyder, at løs-
ningerne bliver anderledes, end man 
umiddelbart havde forestillet sig. 

Konkret kunne jeg forestille mig, at 
mine kolleger og jeg lod os inspirere af 
den rød-grøn-gule skala, som Vinni og 
hendes medarbejdere bruger. Når vi 
sidder over for lokale erhvervsdrivende 
eller borgere, som ønsker sig noget, 
der ikke kan rummes i lokalplanen, 
taler vi med dem om muligheden for 
dispensation. Der kunne vi godt bruge 
den rød-grøn-gule skala til at tydelig-
gøre, hvad der kan diskuteres, og hvad 
der ikke kan. 

Ole B. Rasmussen, Plan, By- og udvikling,   
Teknik og Økonomi
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Portræt

KOMMUNAL TURISTGUIDE 
I TRAKTOR
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Tidligere gik Poul Hansen ikke 
rundt og spekulerede på, om 
det var hans job at hjælpe de 

borgere og turister, han mødte på sin 
vej. Poul er specialarbejder i Billund 
Kommunes afdeling Park og Vej, og 
til daglig tager han traktoren rundt 
i kommunen og slår græs, fjerner 
ukrudt og beskærer buske og træer, 
der er ved at vokse ind i himlen. 

”Min arbejdsopgave var at passe de 
grønne områder, syntes jeg. Nu tæn-
ker jeg mere over, at vores veje, stier og 
parker skal være til gavn for nogen, og 
at det lige så meget er dem, jeg arbej-
der for,” siger Poul og tilføjer, at disse 
tanker har haft betydning for hans ar-
bejdsglæde.

”Det har faktisk gjort, at jeg er ble-
vet gladere for at gå på arbejde,” smiler 
han. 

Vejviser i kommunal labyrint 
Det er nemlig ikke så få borgere og 
turister, der henvender sig, når Poul 
og hans kolleger er ude med traktor 
og kranvogn. I gamle dage ville Poul 
typisk henvise dem til det vide begreb 
’kommunen’, hvis han ikke kunne 
svare på borgernes spørgsmål om re-
paration af legepladsens gyngestativ, 
afhentning af storskrald eller et vok-
sende hul i asfalten nede ad villavejen. 

Så kunne borgerne selv forsøge at 
finde rundt i forvaltningens krinkel-
kroge, hvis de ville løse problemet. Det 
efterlod dem ofte frustrerede. 

I dag graver Poul i stedet et visitkort 
frem fra lommen, når borgerne stiller 
ham et spørgsmål, han ikke kan svare 
på. På visitkortet står direkte telefon-

numre på centrale medarbejdere i de 
forskellige afdelinger i den tekniske 
forvaltning, og Poul kan fortælle præ-
cis, hvem borgerne skal ringe til for at 
få svar. 

Ud over visitkortene har Poul og 
hans kolleger en stak turistkort over 
Billund Kommune liggende i hand-
skerummet, når de kører rundt på 
vejene. Sådan kan de hjælpe turister, 
der spørger om vej til Legoland, gå-
gaden eller hospitalet, uden at skulle 
rode sig ud i lange vejanvisninger, 
der hverken er til at forstå eller huske. 
Med de nye kort sætter Poul et kryds, 
tegner en rute og sender hurtigt turi-
sterne i den rigtige retning. 

Fra forandringstræthed til fælles 
løsninger 
Visit- og turistkortene er de fysiske be-
viser på, at Poul gør noget andet, end 
han plejer, når han går på arbejde. 

Siden april 2015 har Poul været en 
del af Billund Kommunes arbejde 
med visionen ’Sammen finder vi ud 
af det’. Han er forandringsagent og 
en af ca. 100 medarbejdere, der skal 
være med til at gøre visionen levende, 
konkret og til at arbejde med for kol-
legerne. Læs mere om forandrings-
agenternes rolle i ’Sammen finder vi 
ud af det’ på side 8.

”I starten var jeg faktisk ikke meget 
for det. Jeg har været med til mange 
innovationsforløb og forandrings-
processer, og hvad det nu ellers hed-
der, i løbet af mit arbejdsliv. Men 
denne gang synes jeg, at det er ander-
ledes. Jeg tror på, at det virker, når vi 
er flere om at finde ud af, hvordan vi 

Refleksionsspørgsmål

✳  Hvordan kan du, der er medar-
bejder, i din hverdag lede efter nye 
løsninger, der gør en forskel for 
borgerne? 

✳  Hvordan kan du, der er leder, støtte 
dine medarbejdere i at lede efter 
nye løsninger i en travl hverdag? Og 
hvordan kan du motivere til andre 
og nye typer opgaver eller tilgange 
end dem, medarbejderne i første 
omgang er uddannet eller ansat til?

✳  Hvad med de medarbejdere eller 
ledere, der ikke kan eller vil være 
med til at skabe forandringer?
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kan løse problemerne bedre, end vi 
gør i dag.”

Op på ølkassen 
Poul har været ansat i Billund Kom-
mune i syv år. Før han fik job i Park 
og Vej, var han i mere end 20 år ansat 
på en fabrik, der flyttede til Polen. Poul 
flyttede ikke med, men fik i stedet et 
tip fra en ven om at søge job i Billund 
Kommune. Og sådan blev det.

Den nye titel som forandringsagent 
har tvunget Poul til at finde nye sider 
af sig selv frem, støve modet af og for-
søge sig med at motivere og engagere 
sine kolleger. Det var ikke nogen nem 
opgave, for han er med egne ord ”ikke 
den store taler”: 

”Jeg har været nødt til at tage fører-
kasketten på, for at ’Sammen finder vi 
ud af det’ blev til noget godt hos os i 
Park og Vej. I starten syntes jeg, det var 
svært at stille mig op foran 30 kolleger 
og sige ’nu skal vi løse problemerne på 

en ny måde’. Det er da grænseoverskri-
dende, når man er vant til at sidde i en 
traktor og passe sig selv det meste af 
dagen,” siger han. 

Men med tid kommer råd, og Poul 
har efterhånden vænnet sig til sin nye 
rolle som en, der går forrest. Det er 
ikke, fordi det endnu er det mest na-
turlige, men han begynder at synes, 
det er nemmere. 

Til gengæld griner han lunt, når 
hans kollega og medsammensvorne 
forandringsagent Rebecca Huus for-
tæller, at hun nu næsten håber, at der 
opstår problemer i løbet af dagen, så 
hun kan være med til at finde løsning-
er på dem. Sådan har Poul det ikke: 

”Jeg vil stadig helst bruge min tid på 
at beskære kanter og klippe hæk. Men 
jeg ser tingene mere fra borgernes side 
nu, og det bruger jeg til at tænke over, 
hvordan vi kan indrette os, så vores 
arbejde giver endnu bedre mening for 
dem, vi møder ude på ruten.” 

Replik 

Historien om Poul er for mig et klart 
eksempel på, at man ved at se sit ar-
bejde ud fra en ’Sammen finder vi ud 
af det’-vinkel kan finde nye løsninger 
i sit arbejde. Også selv om det ”bare” 
er små ting, så giver de en helhed til 
resten af kommunens arbejde. 

Samtidig synes jeg, at det er en vigtig 
pointe, at Poul – ligesom de fleste 
andre – skal have tid og opbakning, og 
nogle gange kompetenceudvikling, for 
at kunne tage de nye opgaver på sig. 

Jeg bliver inspireret til se på mine egne 
arbejdsopgaver med friske øjne og 
spørge, om der er steder, hvor jeg sam-
men med borgere og medarbejdere kan 
lave ændringer, der giver større kvali-
tet. Det kan være, vi på Søndre Skole 
skal til at have brochurer fra de lokale 
fritids- og sportsklubber liggende på 
skolen, så vi ved, hvilke tilbud der 
findes, når børn og forældre spørger til 
det. Eller at vi også skal have små kort 
med direkte telefonnumre til de steder 
i forvaltningen, der er relevante for 
børn og forældre.

Dorthe Bønning Møller, forandringsagent og 
skoleleder, Søndre Skole, Børn og Kultur

”I starten syntes jeg, det var svært at stille 
mig op foran 30 kolleger og sige ’nu skal vi 
løse problemerne på en ny måde’. Det er da 

grænseoverskridende, når man er vant til at sidde 
i en traktor og passe sig selv det meste af dagen.”  

Poul Hansen, specialarbejder

Portræt



”Jeg har været med til 
mange innovationsforløb og 
forandringsprocesser, og hvad det 
nu ellers hedder, i løbet af mit 
arbejdsliv. Men denne gang synes 
jeg, at det er anderledes. Jeg tror 
på, at det virker, når vi er flere om 
at finde ud af, hvordan vi kan løse 
problemerne bedre, end vi gør i dag.”

Poul Hansen
specialarbejder
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Dem har vi talt med

Abdulrahman Alsousou, borger og 
bruger i Kontakten
Anders Larsen, formand, Foreningen 
Kontakten
Annette Pedersen, borger og deltager i 
hedeafbrænding 
Arne Majlund, daglig leder, Foreningen 
Kontakten
Bodil Holm, hjemmevejleder og 
cafémedarbejder, Café Himmelblå, Social 
& Sundhed
Britta Rask, dagtilbudsleder, Børnenes 
Univers Grindsted Syd, Børn & Kultur
Christian Iversen, driftsleder, Park og Vej, 
Teknik & Økonomi
Connie Nielsen, ergoterapeut 
og senhjerneskadekoordinator, 
Rehabilitering, Social & Sundhed
Dorthe Bønning Møller, skoleleder, 
Søndre Skole, Børn & Kultur
Dorthe Juel Christensen, fysioterapeut, 
Træning og Genoptræning, Social & 
Sundhed
Eva Jensen, sagsbehandler, Arbejds-
markedsafdelingen, Social & Sundhed
Frederik, borger og barn i Klatretræet
Hanne Dorthe Sørensen, direktør, 
Lederskabelse.dk

Helle Guldborg, teamleder, Arbejds-
markedsafdelingen, Social & Sundhed
Jacob Storch, administrerende direktør, 
joint action
Jensitta Kinder, socialrådgiver, Arbejds-
markedsafdelingen, Social & Sundhed
Jørgen Rye, direktør, Teknik & Økonomi
Karl Grundahl, afdelingschef, Natur og 
Miljø, Teknik & Økonomi
Karsten Juhler, centerleder, Give 
Uddannelsescenter
Kirsten Vestergaard, leder, Klatretræet, 
Børn & Kultur
Klaus Liestmann, direktør, Social & 
Sundhed
Laila Højgaard, planlægger, Sydtoften 
Øst, Social & Sundhed
Lars Aagaard Nielsen, afdelingsleder, 
Billundskolen, Børn & Kultur
Lisbeth Østergaard, læringschef, Læring, 
Børn & Kultur
Mads Navntoft Olsen, 
natursagsbehandler, Natur og Miljø, 
Teknik & Økonomi
Malathi Sivapathasundaram, social- og 
sundhedshjælper, Hjemmeplejen, Social 
& Sundhed
Malthe, borger og barn i Klatretræet

Martha Michaelsen, teamleder, Træning 
og Genoptræning, Social & Sundhed
Martin Vejs, lærer, Søndre Skole, Børn & 
Kultur
Mette Højgaard, CEO, Capital of 
Children
Ole Bisbjerg, chef for Bibliotek og 
Borgerservice og konstitueret chef for 
Billund Museum, Grindsted Bibliotek, 
Børn & Kultur
Ole Bladt-Hansen, kommunaldirektør
Ole B. Rasmussen, Plan, By- og udvikling, 
Teknik og Økonomi
Poul Hansen, specialarbejder, Park og Vej, 
Teknik & Økonomi
Preben Bjørn, borger og pårørende
Rebecca Huus, assistent, Park og Vej, 
Teknik & Økonomi
Sunita Dey Kristensen, sagsbehandler, 
Arbejdsmarkedsafdelingen, Social & 
Sundhed
Thomas Reintoft, direktør, Børn & Kultur
Tove Brink, autoriseret kloakmester og 
medejer, Hegnsvig Maskinstation
Vinni Pedersen, teamleder, Café 
Himmelblå, Social & Sundhed
Aase Jensen, handicapchef, Fysisk og 
psykisk handicappede, Social & Sundhed

DEM HAR VI TALT MED 
Debatoplægget er skrevet af Mandag Morgen og udarbejdet i samarbejde med 
Billund Kommune og joint action. Research og interview til debatoplægget 
er gennemført i sommeren og efteråret 2015, og såvel direktører, ledere og 
medarbejdere i Billund Kommune som borgere, foreninger og virksomheder i 
Billund og omegn har bidraget. 
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Kommune [koˈmuːnə]
-n, -r, -rne

substantiv, fælleskøn

Oprindelse: Via fransk commune.
Fra latin neutrum af communis ‘fælles’, af 
kon- ’sammen’ og munus ‘opgave, hverv’

Kilde: Den Danske Ordbog.
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