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Forord
Behov for radikal velfærdsinnovation
Du sidder sikkert med denne publikation i hånden, fordi du
arbejder med velfærd til daglig, og fordi du vil være med til
at skabe velfærd, som både du og Danmark kan være stolt
af. Også selv om velfærden fremover skal skabes for færre
kroner og med færre hænder. Du følger med, fordi du vil
være med til at skabe den nye velfærd.
Derfor ved du også, at innovation er blevet en besættelse i
og omkring den offentlige sektor i disse år. Denne rapport
er ingen undtagelse. Og dog. For vi spørger her: Virker
velfærden, og virker den innovation, vi er i gang med?
Vi hører ikke ledere, medarbejdere og frem for alt borgere
sige, at tingene bliver bedre – trods de mange innovationsprojekter. Innovation er ellers kun innovation, hvis det nye
skaber noget bedre eller billigere. Gerne begge dele.
Kigger vi med kritiske øjne på velfærdsorganisationernes
innovation, er det vores påstand, at det i bedste fald er
usikkert, om vi får tilstrækkelig effekt ud af indsatsen.
Innovationsarbejdet skal netop kunne skabe effekter, der
følger med den nye virkelighed for velfærdssamfundet. Vi
skal reducere trækket på kroner og hænder, samtidig med
at vi fastholder eller forbedrer kvaliteten for den enkelte
borger.
Det er derfor, vi siger, at der er behov for radikal velfærdsinnovation.
Radikal velfærdsinnovation handler ikke om at justere
og tilpasse eksisterende svar på velfærd eller pille lidt ved
eksisterende institutioner. Radikal innovation betyder, at vi
skal udvikle helt nye løsninger ved at tænke på, hvad vores
problem er. Folkeskolen, plejecentret eller socialindsatsen
kan vi ikke tage for givet. Vi kan imidlertid godt gå ud fra,

at vores børn skal lære noget, vores ældre plejes og vores
udsatte have en hånd. Hvordan det skal ske, og hvem
der skal være med til at løfte opgaven – det kan radikal
velfærdsinnovation være med til at forklare.
Det er ikke nemt. Det kræver, at vi stiller ofte irriterende
simple spørgsmål. Hvad er vi – som kommune, organisation
eller institution – sat i verden for? Hvem er vores målgruppe?
Hvilke nye ressourcer findes derude?
Der findes endnu kun få gode eksempler på radikal
velfærdsinnovation – både i Danmark og i udlandet.
Det betyder også, at cases og eksempler i denne rapport
ikke er perfekte. Men de repræsenterer elementer af den
nødvendige tænkning eller har potentiale til at give effekter,
der er radikalt bedre end dem, vi kender i dag.
På samme måde er denne rapport ikke et endeligt svar på,
eller en samlet model for, hvordan man skaber radikale
effekter af sit innovationsarbejde. Rapporten præsenterer
brudstykker af en tænkning og et mindset, der er
nødvendigt, hvis man vil skabe radikal velfærdsinnovation.
Tænketanken for Radikal Velfærdsinnovation tager et
skridt ind i ukendt land. Selv om mange har gjort sig
erfaringer med kombinationen af innovation og velfærd,
er det vores påstand, at ingen for alvor har knækket koden
endnu. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har gode
eksempler på innovation, der har skabt markant bedre og
billigere velfærd – i Danmark eller den store verden. Vi vil
også gerne høre fra dig, hvis du vil være med til at udvikle
den kultur, de tilgange og de erfaringer, der skal til for at
skabe markant bedre velfærd fremover. Arbejdet er kun lige
begyndt.
God læselyst!

Morten Hyllegaard
Rapporten bygger på analyser, diskussioner, vurderinger, cases og ideer fra
deltagerne i Tænketanken for Radikal Velfærdsinnovation. Mandag Morgen er
alene ansvarlig for de redaktionelle valg og den endelige tekst.
Rapporten kan downloades gratis på http://www.mm.dk.
Her kan du også se videoer fra møder i projektet.

direktør

M andag Morgen Velfærd
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Om Tænketanken for Radikal Velfærdsinnovation

Formålet med Tænketanken for Radikal Velfærdsinnovation er at
udvikle et mindset, sprog og strategier blandt de deltagende aktører,
så vi i de kommende år vil se flere eksempler på velfærd, der er både
markant bedre og markant billigere.
Projektet er initieret af Mandag Morgen, og 17 organisationer har
været medlemmer af Tænketanken. Se listen over de deltagende organisationer og repræsentanter herfra på næste side.
Deltagerne i Tænketanken har i perioden august 2012 til januar 2013
mødtes fem gange rundt i landet. Sjette og sidste møde blev afholdt
som en del af Velfærdens Innovationsdag, hvor denne publikation
blev lanceret.
På alle møderne har det været i centrum, hvordan radikale effekter
kan blive realiseret. Ud over oplæg og indspark fra en række af Tænketankens medlemmer har en række eksperter været på besøg og
givet input til diskussioner. Det gælder bl.a.:
Ahmed Günes, stifter af o.n.e Danmark, Lead The Talent m.m.
Anders Seneca, direktør, Dogmekompagniet
Christian Bason, innovationschef, MindLab
Helle Vibeke Carstensen, innovationschef, SKAT
Hugo Kold, direktør, Kolding Pak
Lone Belling, Liv og Lederskab
Merete Skovgaard Jensen, sekretariatsleder, Hedensted Kommune
Mikkel Schjøtt-Kristensen, chefkonsulent, Odense Kommune
Morten Christensen, projektchef, Mandag Morgen
Ole Hessel, projektchef, High:five
Peter Bæck, politisk rådgiver, Nesta
Thomas Hørup Kiil Pedersen, innovationsfacilitator, FLSmidth
Ulla Krogager, rådgivningschef, Mødrehjælpen
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Medlemmerne i Tænketanken
for Radikal Velfærdsinnovation

Assens Kommune

Lolland Kommune

Henning Qvick, kommunaldirektør, heqvi@assens.dk
Charlotte Bentsen, organisations- og personalechef, chben@assens.dk

Birgitte Rønnow, udviklingschef, biro@lolland.dk
Camilla Nissen, udviklingskonsulent, canis@lolland.dk
Karin Wood-Pedersen, udviklingskonsulent, kwop@lolland.dk
Susanne Schnohr, udviklingskonsulent, sujor@lolland.dk

Billund Kommune

Ole Bladt-Hansen, kommunaldirektør, obh@billund.dk
Klaus Liestmann, social- og sundhedsdirektør, kli@billund.dk
Hanne Damholdt, udviklingskonsulent, hd@billund.dk
Faaborg-Midtfyn Kommune

Benny Balsgaard, kommunaldirektør, bba@faaborgmidtfyn.dk
Finn G. Johansen, vicekommunaldirektør, fgj@faaborgmidtfyn.dk
Charlotte Hervit, chef for HR og Innovation, chhe@faaborgmidtfyn.dk
Herning Kommune

Anne Helen Hvelplund, pædagogisk konsulent, sklah@herning.dk
Malene Gram, forretningsudvikler, stamg@herning.dk
Marianne Rasmussen Rahbek, udviklingskonsulent,
brbmr@herning.dk
Holbæk Kommune

Jan Christensen, socialchef, jachr@holb.dk
Birgitte Sloth, frivillighedskoordinator, bislo@holb.dk
Hørsholm Kommune

Lilse Svanholm, centerchef, lsn@horsholm.dk
Erik Melbye, udviklingskonsulent, eme@horsholm.dk
Ikast-Brande Kommune

Inger-Lise Katballe, sundhedsdirektør, ilkat@ikast-brande.dk
Tom Uldahl Christiansen, personale- og organisationschef,
tuchr@ikast-brande.dk
Lisa Gramkow Østergaard, HR-konsulent, ligra@ikast-brande.dk
Ishøj Kommune

Annita Baggesen, centerchef, aba@ishoj.dk
Flemming Bøchmann Andersen, centerchef, 36073@ishoj.dk

Roskilde Kommune

Helle Strandmark, sekretariatschef, Social og Sundhed,
helles@roskilde.dk
Mette Vedsmand, leder af Hjælpemiddelafsnittet, mettev@roskilde.dk
Silkeborg Kommune

Dorte Eastwood, handicap- og psykiatrichef,
dorte.eastwood@silkeborg.dk
Hanne Ahrens, direktør, hanne.ahrens@silkeborg.dk
Inge Bank, sundheds- og omsorgschef, inge.bank@silkeborg.dk
Laila M. Hansen, projektleder for innovationsindsatsen, lailamariann.
hansen@silkeborg.dk
Sorø Kommune

Søren Ole Sørensen, vicekommunaldirektør, sos@soroe.dk
Søren Wollesen, centerchef for Handicap og Ældre, swol@soroe.dk
University College Syddanmark

Anette Nicolaisen, studiechef, Socialrådgiveruddannelsen og
Administrationsbacheloruddannelsen, anic@ucsyd.dk
Kim Larsen, studiechef, Pædagoguddannelsen og uddannelsen til
pædagogisk assistent, klar@ucsyd.dk
Vejdirektoratet

Gert Ahé, chef for vejteknisk område, ga@vd.dk
Maja Maar Outzen, leder af HR-Udvikling, mma@vd.dk
Vejle Kommune

Anette Jensen, chef for Uddannelse & Læring, anetj@vejle.dk
Frank Jensen, skoleleder, UngdomsCenter Vejle, frjen@vejle.dk
Jens Jørgen Christensen, skoleleder, Petersmindeskolen, jench@vejle.dk

Kalundborg Kommune

Viborg Kommune

Birgitte Husballe, økonomi- og personaledirektør,
birgitte.husballe@kalundborg.dk
Henrik Hauschildt Juhl, social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsdirektør, henrik.juhl@kalundborg.dk
Preben Christensen, teamleder, preben.christensen@kalundborg.dk

Lasse Jacobsen, kommunaldirektør, laj@viborg.dk
Morten Rüsz, udviklingskonsulent, 5mr@viborg.dk
Kristian Brøns Nielsen, udviklingschef, kbn@viborg.dk
Mandag Morgen

Signe Ramstedt Bertelsen, projektleder og analytiker, sbe@mm.dk
Morten Hyllegaard, direktør, mh@mm.dk
Morten Christensen, projektchef, moc@mm.dk
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“Vi har færre penge og skal løfte de
samme opgaver. Det hænger ikke
sammen, så vi er nødt til at finde nogle
radikalt nye måder at gøre tingene på”
Benny Balsgaard, kommunaldirektør,
Faaborg-Midtfyn Kommune
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KAPITEL 1

Næste skridt i
velfærdsudviklingen
– Fra innovation til
radikale effekter
Der arbejdes med innovation mange steder i den offentlige sektor.
Men får vi nok ud af arbejdet?

H

vis du arbejder med velfærd og synes, innovation
lyder som et modeord, så bebrejder vi dig ikke.
Velfærdsinnovation fylder som aldrig før på
temadage og konferencer, der oprettes uddannelser og
netværk, der udpeges frikommuner, og der skrives artikler,
blogs og ph.d.-afhandlinger – alle med velfærdsinnovation
som omdrejningspunkt. Baggrunden er kendt for de fleste:
Der er en ny virkelighed i velfærdssamfundet. Velfærden
skal skabes med færre hænder og kroner og samtidig leve
op til danskernes høje forventninger.
Innovationsiveren er heldigvis mere end en kortlivet
trend. Den har også allerede gjort en forskel.
Først og fremmest ved vi nu, at velfærdens frontlinje kan
skabe i hvert fald nogle af de nødvendige forandringer, og vi
kan se masser af eksempler på konkrete projekter, hvor der
skabes bedre og billigere løsninger.
I 2011 undersøgte Mandag Morgen velfærdsledernes
tillid til egen innovationskraft. Vi spurgte konkret, i hvilken
grad velfærdslederne har tillid til egne muligheder for at
præge eller innovere den måde, som opgaver udføres på i
fremtiden. Se figur 1. Her angav 9 ud af 10 af velfærdslederne i
Velfærdspanelet (se boks), at de i høj eller nogen grad oplever,
at de har mulighed for at præge, hvordan velfærdsopgaverne
skal løftes i fremtiden1.
Velfærdsinnovation er altså blevet en del af hverdagen i
velfærdssamfundet. Hele 89 pct. af lederne i Velfærdspanelet
angiver desuden, at de har været involveret i en innovationsproces i de seneste to år. Vi er i gang.

SELVTILLIDEN I TOP
I hvor høj grad har du tillid til dine egne muligheder for at
præge og innovere den måde, dine opgaver skal udføres på
i fremtiden?

2011

1

11
35
%
54

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Et stigende antal velfærdledere har tillid til deres egne
muligheder for innovation.

FiGUr 1

Kilde — Mandag morgen

1 Velfærdens innovationskatalog 2011.
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VELFÆRDSPANELET
Velfærdspanelet består af ca. 3.300 nøglepersoner
i den offentlige sektor og det offentliges grænseflade. Fra
det offentlige deltager bl.a. skoleledere, institutionsledere,
afdelingsledere, kontorchefer og kommunaldirektører.
Fra de faglige og frivillige organisationer sidder
sekretariatsledere, kredsformænd, formænd m.v.
Fra private virksomheder deltager chefkonsulenter,
udviklingschefer og direktører. Velfærdspanelet er med
andre ord en alliance mellem forskellige niveauer og
forskellige sektorer i velfærdssamfundet.
Velfærdspanelet spiller en central rolle i flere af
Mandag Morgens projekter på velfærdsområdet. Her
hjælper panelet os med at udvikle, syreteste og styrke de
konklusioner og resultater, som projekterne kaster af sig.
Vi bruger også panelet i holdningsundersøgelser, ligesom
panelet også er en vigtig medspiller, når vi indsamler cases
og konkrete eksempler på f.eks. innovation i velfærdens
frontlinje.

STORT POTENTIALE FOR MERE EFFEKT
“Har innovationsprocessen skabt mere og/eller bedre
velfærd for pengene?”, pct.
8,3

49,6

26

5,9

7,6
2,7

I meget høj grad

I høj grad

I meget lav grad

Ved ikke

I nogen grad

I lav grad

Der er et stort potentiale for mere effektfuld offentlig
innovation.

FiGUr 2

Kilde — Mandag morgen

Effekterne ikke store nok
Men ser vi med kritiske øjne på velfærdsorganisationernes
innovation, bliver det klart, at vi ikke ved, om vi får nok
ud af indsatsen. Innovationsarbejdet skal netop kunne
skabe effekter, der følger med den nye virkelighed for
velfærdssamfundet. Vi skal bringe trækket på kroner og
hænder ned, samtidig med at vi fastholder eller forbedrer
kvaliteten for den enkelte borger. Og vi mangler stadig at
se de mange projekter, der på én gang hæver kvaliteten og
sænker omkostningerne markant.
En af forklaringerne kan være, at innovation kræver
tid, før effekterne bliver synlige. Men også tid er en knap
ressource, og omstilling haster. En ildevarslende indikation
er, at 2 ud af 3 af velfærdslederne i Velfærdspanelet, der har
været involveret i innovationsprocesser i de sidste to år,
tilkendegiver, at indsatsen kun i ”nogen grad”, i ”lav grad”
eller ”slet ikke” har skabt mere velfærd for pengene2 . Se
figur 2.
Vi tror, at grunden til det manglende innovationsryk er,
at de eksisterende rammer ikke udfordres nok. Lige nu laver
kommuner, regioner og ministerier projekter, der inden
for de eksisterende rammer justerer og tilpasser indsatsen.
Godt nok involveres nye aktører og teknologier, og nye
ideer bringes i spil. Men vi tager for meget udgangspunkt i
de eksisterende rammer i stedet for at sætte spørgsmålstegn
ved dem.
Hvis vi allerede havde det perfekte velfærdssystem,
ville det måske give mening, at vi ikke søgte efter radikalt
nye løsninger. Men vi har kroniske problemer, som
12
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velfærdssamfundet har været ude af stand til at løse. Knap
900.000 danskere er parkeret uden for arbejdsmarkedet,
hvert femte barn forlader folkeskolen uden at kunne læse,
godt 10 pct. af de unge får aldrig en ungdomsuddannelse,
flere og flere danskere lider af en kronisk eller psykisk
sygdom – for nu bare at nævne nogle af de problemer, vores
nuværende velfærdssamfund ikke løser godt nok. Det
fortæller os, at der er behov for at udfordre de eksisterende
rammer.
Radikal velfærdsinnovation handler
om effekt
Den aktuelle innovationsindsats vil vi kalde inkrementel,
altså gradvise forbedringer. Radikal velfærdsinnovation,
derimod, handler ikke om at justere og tilpasse eksisterende
svar på og rammer for velfærd. Det handler om at lave helt
nye løsninger ved at gentænke problemets karakter. Frem
for at tage folkeskolen, plejecentret eller socialindsatsen
for givet, skal vi stille nye spørgsmål og gentænke, hvilke
opgaver de forskellige organisationer er sat i verden for at
løse. På den måde åbner vi for nye svar – og større effekter.
Se eksempler side 13.
Danske Peter Bæck, politisk rådgiver hos Nesta, der
er en af verdens førende vidensorganisationer inden for
velfærdsinnovation, definerer radikal velfærdsinnovation
således:
”Innovationen skal forbedre output og reducere
omkostninger med 20-30-40 pct. Det er radikalt. Og det
er kun radikal innovation, hvis velfærden er bedre og til

Næste skridt i velfærdsudviklingen – Fra innovation til radikale effekter

“Man kan sagtens skære
40 pct. af velfærdsudgifterne
og lave elendig service.
Det er bare ikke innovation.”
Peter Bæck, politisk rådgiver, Nesta

en lavere pris. Derfor skal det være anderledes end i dag.
Man kan sagtens skære 40 pct. af velfærdsudgifterne og lave
elendig service. Det er bare ikke innovation.”
Inspiration fra 100 internationale
cases
Rapporten ”Radical Efficiency”3 bygger på analyser af mere
end 100 eksempler på radikal velfærdsinnovation fra hele
verden, samlet og kondenseret af de britiske organisationer
Innovation Unit, The Lab og Nesta. Modellen på næste side
viser vejen til radikal velfærdsinnovation, som rapporten
udstikker.
Vejen starter med ny indsigt eller ny viden. Den
kan komme indefra, men ofte er det nye personer,
organisationer eller sektorer, der genererer viden, som er
ny for det eksisterende fagområde. Det var ikke Kodak, der
opfandt digitalkameraet, eller Blockbuster, der fandt på at
streame film. Ofte skal man komme udefra for at se de nye
muligheder.
Herefter handler det om at være åben for nye målgrupper.
Ofte tror vi, at det giver sig selv, hvem målgruppen er for
vores velfærdsinstitutioner. Eksemplerne fra rapporten
viser, at en af vejene til radikale effekter er at gentænke,
hvem indsatsen rettes mod. Det kan f.eks. være, at indsatsen
i højere grad skal rettes mod familien og vennekredsen, når
der er problemer med utilpassede unge.
Herefter skal man se på med nye øjne, hvad en løsning
kan være, og hvem der kan være med til at skabe den. Det
handler om at aktivere nye ressourcer. Frem for at tænke
2 Velfærdens innovationskatalog, Mandag Morgen, 2012.
3 http://www.nesta.org.uk/library/documents/radical-efficiency180610.pdf

EKSEMPLER PÅ RADIKAL
VELFÆRDSINNOVATION

Den engelske by Sunderland har i et radikalt projekt
med involvering af borgere og civile organisationer
flyttet godt 27 pct. af deltagerne fra passiv forsørgelse
til arbejdsmarkedet. Den nye strategi har reduceret
omkostningerne med 90 pct. i sammenligning med den
hidtidige indsats.
Den australske by Adelaide kan efter en radikal
omlægning af indsatsen over for familier med alvorlige
misbrugs-, volds-, og sociale problemer i dag hjælpe 200
familier til at trives for samme pris, som det koster at
tvangsfjerne et barn.
Chicago Politi har med en forebyggelsesstrategi og nye
digitale metoder reduceret kriminaliteten med 16 pct., øget
tilstedeværelsen på gaden med 20 pct. og reduceret behovet
for administrativt personale med godt 16 pct.
Herhjemme har Fredericia Kommune , med fokus
på forebyggelse og rehabilitering frem for klassisk pleje,
øget tilfredsheden markant blandt ældre medborgere.
Indsatsen betyder en årlig besparelse på 13 mio. kr.
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VEJEN TIL RADIKAL VELFÆRDSINNOVATION
NYT BLIK PÅ UDFORDRINGER
Ny viden
• Ny data/ny dokumentation
• Nye modeller
• Nye kilder
...
Aktører, der generer ny viden
• Ildsjæle
• Brugere/borgere
• Personer fra andre sektorer
og/eller med andre fagligheder
...

Lokalsamfundet
Familien
Andre borgere
Nye borgere
Offentlige medarbejdere
...

NY INDSIGT

NYE UDBYDERE

NYE MÅLGRUPPER
NYE RESSOURCER

Borgeren selv
Medborgere
Frivillige organisationer
Private virksomheder
Socialøkonomiske virksomheder
Andre dele af den offentlige sektor
...

Velfærdsteknologi
Digitalisering
Sociale medier
Faglighed
Bygninger
Andre aktiver
...

NYT BLIK PÅ LØSNINGER
Kilde — Radical Efficiency, Nesta 2010.

ressourcer som kroner og hænder, skal vi identificere og
aktivere ressourcerne i f.eks. velfærdsteknologi, borgerne
selv og medarbejdernes faglighed. Det handler også om
nye udbydere og om udvidelse af kredsen af udbydere. Det
er ikke nødvendigvis den velfærdsleverandør, der i dag har
opgaven, der er den bedste.
Modellen beskriver et samlet mindset for radikal
velfærdsinnovation. Det er nemlig farligt at begynde med
at se på metoder, når vi ønsker innovation. Innovationsmetoder kan være værdifulde, men de er også med til
at dirigere vores blik i en særlig retning – og det kan
indsnævre forståelsen af udfordringer og løsninger. Med
modellen for radikal innovation kan vi lægge en strategi
at arbejde efter. Derfra kan vi inden for de enkelte områder
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vælge de metoder og redskaber, som virker på det enkelte
område.
Velfærdsdanmark kender godt tænkningen. Særligt den
nederste halvdel af modellen er kendt stof for mange, der
arbejder med velfærdsinnovation i dag. Men innovation,
der kun ser på nye ressourcer og udbydere, giver ikke
tilstrækkelige effekter. Kun hvis vi også ser på problemerne
med nye øjne, får vi den fulde effekt af de nye løsninger.
I regi af Tænketanken for Radikal Velfærdsinnovation
har vi arbejdet med at oversætte tænkningen til brug i
en dansk kontekst. Vi har tilføjet og udeladt elementer
ud fra vurderinger af, hvad der passer ind i det danske
velfærdssamfund. Det beskriver vi på de følgende sider.

Næste skridt i velfærdsudviklingen – Fra innovation til radikale effekter

“Vi tænker i radikal velfærdsinnovation, fordi
en økonomisk virkelighed omgiver Danmark,
som tvinger den offentlige sektor, herunder
kommunerne, til at tænke i nye baner og nye
løsninger."
Helle Strandmark, sekretariatschef,
Social & Sundhed, Roskilde Kommune

KILDER TIL RADIKAL VELFÆRDSINNOVATION
Radical Efficiency, Innovation Unit, The Lab og Nesta, 2010, Storbritannien.
Bygger på analyser af mere end 100 eksempler på radikal velfærdsinnovation fra hele verden.
http://www.nesta.org.uk/library/documents/radical-efficiency180610.pdf
Public Sector, disrupted. How disruptive innovation can help government achieve more for less, Deloitte, 2012, USA.
Giver fra den private sektor eksempler såsom overgangen til digitalkameraer, discountflyruter og film-streaming og fra den
offentlige sektor eksempler såsom afsoning i hjemmet, førerløse fly til krigsførelse, walk in-sundhedsklinikker og onlineundervisning i grundskolen.
Disrupting College – How Disruptive Innovation Can Deliver Quality and Affordability to Postsecondary Education, Center
for American Progress, 2011.
Gennemgår mulighederne for, at online-undervisning kan give afgørende nye løsninger i videregående uddannelser.
http://www.americanprogress.org/issues/labor/report/2011/02/08/9034/disrupting-college/
Observatory of Public Sector Innovation.
Nyt OECD-initiativ: http://www.oecd.org/governance/oecdobservatoryofpublicsectorinnovation.htm
Find mere viden og flere kilder på
https://www.mm.dk/taenketanken-for-radikal-velfaerdsinnovation
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“Der er rigtig meget innovation på
dagsordenen, og det er vigtigt. Men det er
også vigtigt, at vi spørger os selv: Hvad er
det egentlig, vi skal innovere?”
Anders Seneca, direktør, Dogmekompagniet og
medforfatter til ”Kend Din Kerneopgave” (2012)
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KAPITEL 2

Nyt blik på
udfordringer
– Hvad er
velfærdsproblemet?
Radikale effekter kræver, at vi gentænker de problemer, som vi skal finde
løsninger på. Det kan lyde som en overdrevet akademisk øvelse. Skal vi da ikke
bare se at komme i gang?

D

et er vigtigt, at vi tør afprøve nye ting i velfærdsinstitutionerne, men der er behov for at dvæle mere
ved de udfordringer, vi skal løse, end vi har gjort i
de seneste år, hvis vi skal gøre radikal velfærdsinnovation
til virkelighed.
Det er f.eks. blikket på udfordringen, der afgør, om
Michael, der er hjemløs, skal have en bolig stillet til
rådighed af kommunen, eller om kommunen i stedet skal
hjælpe Michael med at blive stoffri. Hvis Michaels problem
er, at han har mistet sin bolig efter at være blevet arbejdsløs,
og oveni har gennemgået en opslidende skilsmisse, så er
løsningen sandsynligvis at hjælpe Michael med at finde
en ny bolig. Men er problemet, at Michael har psykiske
problemer og dæmper sin angst og uro med stoffer og
alkohol, så skal indsatsen skrues anderledes sammen.
Princippet kender vi fra Housing First-tilgangen, som
hjemløsestrategien bygger på4.
Vi skal vide, hvad Michaels problemer er, hvordan hans
liv ser ud, og hvad hans ressourcer er, for at lave den bedste
løsning.
En radikal innovationsstrategi handler dermed om
konstant at stille spørgsmålet: Hvilken udfordring er vi sat
i verden for at bidrage til at løse? Spørgsmålet afdækker det,
vi kan kalde kerneopgaven. Den er gledet lidt i baggrunden
i de seneste årtier, hvor den offentlige sektor generelt
havde råd til at lægge sig ud. I hvert fald viser erfaringer
fra Nestas arbejde med radical efficiency, at det først er, når
udfordringerne gentænkes, at effekterne af nye løsninger
kan øges markant.

Projektet ”Family by Family” fra Adelaide i Australien
er et eksempel. Her har myndighederne over for udsatte
familier skiftet fokus fra symptombekæmpelse til at hjælpe
kriseramte familier til trivsel og udvikling. Tidligere
var myndighedernes primære fokus på, hvorvidt det
var nødvendigt at tvangsfjerne børnene eller ej. Men for
familierne handlede det helt basalt om, hvordan de kunne
blive en velfungerende familie. I dag hjælper man familier
til at trives, og man kan nu hjælpe omkring 200 familier
for den samme pris, som det koster at tvangsfjerne et enkelt
barn. Og her er fordelene for familierne ikke engang med
i regnestykket.
Ny viden og nye målgrupper er to veje til at gentænke
problemet. I det følgende afsnit beskriver vi, hvem der kan
levere den nye viden, og vi beskriver en case fra Ballerup
Kommune, hvor der bliver arbejdet med nye tilgange til
indsamling af viden. Vi præsenterer også en case fra SKAT,
der har arbejdet intenst med deres målgruppeopfattelse,
hvilket har haft store konsekvenser for den måde,
organisationen i dag arbejder på.
Vi afrunder afsnittet med to perspektiver. Først
diskuterer Christian Bason, innovationschef i MindLab,
ud fra personlige erfaringer, hvad forskelle i viden
om målgruppen gør for den oplevelse, man har som
servicemodtager. Til sidst diskuterer Anders Seneca,
direktør i Dogmekompagniet, og Morten Christensen,
projektchef hos Mandag Morgen, hvordan frontlinjen kan
arbejde med at sætte ord på kerneopgaven – og hvilken
betydning det har for lederen, medarbejderen og borgeren.

4 http://www.socialstyrelsen.dk/udsatte/hjemloshed/hjemlosestrategi/housing-first-princippet
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INTERVIEW:

Det er svært at gentænke
udfordringerne
Med Peter Bæck, politisk rådgiver, Nesta og medforfatter til rapporten Radical Efficiency (2010).

Det kan lyde enkelt at skulle gentænke udfordringen.
Men det kan være overordentligt svært. Det forklarer
Peter Bæck, der arbejder i britiske Nesta og er
medforfatter til rapporten om radical efficiency:
”Det lyder så banalt, men det er helt nødvendigt, at man
ser på udfordringerne, inden man skaber løsningerne.
Det er der rigtig mange, der ikke gør. De kommer til at
opfinde løsninger, der ikke passer til de problemer, de
står med. I den offentlige sektor er vi gode til at hoppe
direkte til den løsning, vi allerede kender, og så lave
en lidt anderledes version af den. Måske designer vi et
hospital, der er marginalt bedre end de hospitaler, vi
kender i forvejen, eller vi laver nye cykelstier, der er 1
pct. anderledes end dem, vi lavede sidst. Men det bliver
i den samme boldgade. De mest innovative projekter
er dem, der tør stille grundlæggende spørgsmål ved de
udfordringer, vi står overfor.”
HVORDAN GØR MAN SÅ DET?

”Det er svært. Offentlig service er ret komplekst, og det
kan være svært og ressourcekrævende at afgøre, hvad
borgernes reelle behov er. Men man er nødt til at spørge
sig selv: ’Hvad vil vi have ud af denne service?’, og ’Hvad
er det reelt for et problem, vi står over for her?’

“Det lyder så banalt, men det er
helt nødvendigt, at man ser på
udfordringerne, inden man skaber
løsningerne. Det er der rigtig mange,
der ikke gør. De kommer til at opfinde
løsninger, der ikke passer til de
problemer, de står med."
Peter Bæck
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DET ER VEL OGSÅ ET SPØRGSMÅL OM, HVORDAN MAN
FÅR SAT FAGLIGHEDEN I SPIL PÅ EN NY MÅDE?

”Ja, det kan være skræmmende at skulle sætte spørgsmålstegn ved de grundlæggende præmisser, man arbejder ud
fra. Forestil dig, at du i 15 år har været leder for en børneog ungeinstitution i Nordjylland og pludselig finder ud
af, at brugerne gerne vil have noget helt andet end det,
du har givet dem de sidste 15 år. Det er skræmmende for
enhver.”

DU LÆGGER MEGET VÆGT PÅ AT INDDRAGE
ANDRE AKTØRER I ARBEJDET MED AT GENTÆNKE
UDFORDRINGERNE. HVORFOR?

”Det er vigtigt at inddrage alle de aktører, der er
involveret i en given service. Borgere, pædagoger, politikere, kommunaldirektøren. Alle skal involveres, fordi
alle har interesser i det, der foregår. Det skaber også et
ejerskab til forandringsprocesserne, så de kan komme
til at fungere i praksis. Der er mange fantastisk dygtige
servicedesignere og konsulenter, der kan hjælpe til at
sætte innovationsprocessen i gang, men i sidste ende skal
det være drevet af de ansatte, der skal føre den ud i livet.”
PETER BÆCK 29 år gammel og fra Frederikshavn. I dag

bosat i London, hvor han arbejder som politisk rådgiver
i Nesta. Han har tidligere været ansat i Innovation Unit
og er medforfatter til rapporten Radical Efficiency.

Nyt blik på udfordringer – Hvad er velfærdsproblemet?

Ny viden
Fra plastikbakker til ensomhed
For tre år siden viste det sig, at alt for mange ældre i
Odense var fejlernærede og uden appetit. Bebrejdelserne
rettede sig hurtigt mod kommunens hvide plastikbakker
med mad. De var uappetitlige. Maden skulle laves om, og
bakkerne skulle have nyt design. Løsningen på problemet
var fundet. Eller hvad? Heldigvis tog Odense Kommune
sig tid til at finde viden, der kunne belyse, hvad problemet
var. Appetitten handlede slet ikke om bakkerne, men om
ensomhed blandt de ældre.
Mange ældre fik kun sjældent besøg, og de var kede af
at skulle spise alene. Løsningen endte derfor ikke med at
ligge hos dem, der lavede bakkerne, eller i køkkenet, hvor
bakkerne blev fyldt. Løsningen var at ændre situationen
omkring indtagelsen af måltidet, så de ældre ikke var
alene. Det endte med at blive en frivillig ordning med
spisevenner, som Odense Kommune startede sammen med
Ældre Sagen. I dag er ordningen indført i en række danske
kommuner. De ældre spiser mere, og det giver bedre trivsel
og færre sygdomme, til glæde for både de ældre og de
slunkne kommunekasser.
Eksemplet fra Odense viser, at ny viden om udfordringen
kan åbne for bedre løsninger og effekter. Det ville f.eks.
have været en fejl at lave en ny madordning i Odense. Det
ville måske have været dyrere, og det ville ikke have løst
problemet.
Vi lever i en verden, hvor der ikke er mangel på ny viden.
Udfordringen er nærmere at få sorteret i den og finde lige
præcis den viden, der kan have betydning. Organisationer,
der systematisk scanner omgivelserne for ny viden, har en
fordel. Men ny viden handler først og fremmest om at have
en anderledes tilgang til målgruppen. Prøv f.eks. at stille
dig selv spørgsmålet: Ved jeg reelt, hvad målgruppen for
mit arbejde lægger vægt på – eller handler jeg ud fra mine
egne forestillinger om dem?
I de senere år er der opstået stor interesse for etnografiske
metoder og designmetoder inden for velfærdsinnovation.
De kan levere en ny viden om målgruppen, fordi de
forholder sig til, hvad målgruppen reelt lægger vægt på, og
hvordan den reelt agerer. Se også case 1.
Repræsentanter fra andre sektorer og fagligheder
har ofte andre syn på målgruppen og andre måder at
danne viden om den. Det er oplagt at inddrage dem,
når der skal arbejdes med at gentænke udfordringen. I
Ikast-Brande Kommune arbejdes der i projektet ”Den
mentale frikommune” f.eks. aktivt med at involvere
andre perspektiver i formuleringen af de udfordringer,
som kommunen fremover skal skabe svar på. Kunstnere,
politikere, repræsentanter fra private virksomheder,
frivillige organisationer og selvfølgelig private borgere har

arbejdet med at formulere innovationstemaer på en række
workshops. Se mere på http://www.ikast-brande.dk/omkommunen/mental-frikommune

Det er kedeligt
at spise alene

Som den første kommune i Danmark startede
hjemmeplejen i Odense Kommune i 2009 et samarbejde
med Ældre Sagen om frivillige spisevenner. En spiseven
er en frivillig fra Ældre Sagen, som besøger den ældre én
gang om ugen, og sammen spiser de et måltid mad. Ofte
glider der lidt mere ned, når man hygger sig i godt selskab,
og projektet har også vist positive resultater i forhold til
de ældres vægt, helbred og livskvalitet. Ordningen findes i
dag i 15 danske kommuner.
Kilde: Ældre Sagen.

Case 1: Det gode liv (Ballerup Kommune)
Boligområdet Grantoften er en miniudgave af den
samlede Ballerup Kommune, og på den måde er området
et eksperimentarium for, hvad borgerne ønsker af
velfærdssamfundet og livet generelt.
Det er netop disse store temaer, projektet ”Det gode
liv” handler om. Kommunen vil opnå indsigt i det enkelte
menneskes oplevelse af, hvad et godt liv er, og hvad der
skal til for at opnå netop dette liv – i forhold til borgerens
hverdag i dag, såvel som til hvordan han har oplevet det i
fortiden og forestiller sig det i fremtiden.
Den nye viden skal danne udgangspunkt for, hvilke
opgaver kommunen skal løse, eller hvilke nye løsninger
den skal være med til at skabe i fremtiden.
Udviklingskonsulent i Ballerup Kommune og
projektleder for ”Det gode liv” Janne Koefoed Jørgensen
forklarer: ”Målet er at tegne et mere helt billede af det at
være menneske i en dansk kommune. Vi undersøger, hvad
borgernes behov er. Hvad er deres drømme, håb og tanker
om fremtiden? Kort sagt: Hvad er deres ide om det gode liv?”,
fortæller hun.
Kommunen har gennemført deltagerobservationer
og interview med borgerne for på den måde at få mange
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perspektiver på det gode liv, set fra borgernes synspunkt.
Samtidig har kommunen oprettet et kontor i det lokale
butikscenter i Grantoften, så man er synlig i lokalmiljøet.
”Kun hvis vi kan forstå, hvad borgerne ser som det gode
liv, kan vi skabe velfærdsløsninger, der matcher borgernes
behov. Vi skal lære at matche det, vi gør, med det, folk har
brug for. Vi er stødt på så mange steder, hvor systemer, der
er lavet for at hjælpe og støtte, har den helt modsatte effekt:
De spænder ben. Tag for eksempel sygedagpengesystemet:
Når du er på sygedagpenge, må du ikke søge arbejde, fordi
det vurderes, at hvis du er i stand til at søge andet arbejde,
så er du også i stand til at varetage dit job. Men hvad nu,
hvis du er blevet sygemeldt pga. stress som følge af mobning
på arbejdspladsen – så vil det jo være ret konstruktivt og
fremadrettet at søge andet arbejde. Men det må du ikke, før
du er raskmeldt,” fortæller Janne Koefoed Jørgensen.
Den etnografiske metode, som Ballerup Kommune
har benyttet, giver en masse ny viden, som endnu ikke er
færdiganalyseret. Men ifølge Janne Koefoed Jørgensen er
hovedpointen klar: ”Det centrale er, at alle mennesker gerne
vil være noget for andre. På den baggrund er det paradoksalt,
at vi har brugt 30 år på at opbygge et system, der har svækket

menneskers forhold til hinanden, og i stedet gjort dem
afhængige af det offentlige,” mener udviklingskonsulenten.
Borgmester Jesper Würtzen (S) er formand for det
innovationsudvalg, der har iværksat projektet. Ud over
borgmesteren består udvalget af fem politikere fra
kommunalbestyrelsen samt kommunaldirektøren og
de tre øvrige direktører i kommunen. Han mener, at det
er helt afgørende at skabe en ny viden om borgerne: ”Det
handler om at nedbryde vaner og finde en ny måde at tænke
på, så vi kan lave politik på det rigtige grundlag. Vi er nødt
til at spørge os selv, om vi leverer det, borgerne faktisk
efterspørger,” udtaler Jesper Würtzen.

“Kun hvis vi kan forstå, hvad
borgerne ser som det gode liv, kan
vi skabe velfærdsløsninger, der
matcher borgernes behov.”
Janne Koefoed Jørgensen,
udviklingskonsulent i Ballerup Kommune og
projektleder for projektet ”Det gode liv”

FLERE KILDER TIL NY VIDEN
Innovationsguiden: MindLabs værktøjskasse med bl.a. metoder til ideudvikling og brugerinvolvering.
http://www.innovationsguiden.dk/
IS IT A BIRD: Navnet på et forandringsbureau med stor ekspertise i kvalitative analyser. Virksomhedens hjemmeside indeholder
både konkrete metoder og beskrivelser af cases, der er baseret på at generere nye indsigter om eksempelvis borgere.
http://isitabird.dk/
Arbejdsskadestyrelsen: Bedre sagsbehandling gennem nye indsigter i arbejdsskadede borgeres virkelighed. På MindLabs
hjemmeside findes en kort beskrivelse af de anvendte metoder til at generere de nye indsigter.
http://www.mind-lab.dk/cases/naar-smaa-ting-goer-en-stor-forskel
SKAT: Under overskriften ”Væk med bøvlet” har MindLab og SKAT arbejdet med at forstå de unge skatteydere, der nok er digitale
superbrugere på nutidens digitale medier, men som har svært ved at forstå og anvende SKATs tast-selv-løsninger.
http://www.mind-lab.dk/cases/vaek-med-boevlet-for-unge-skatteydere
Make it work: Projekt rettet mod langtidsledige i Sunderland, udført i samarbejde med designvirksomheden LiveWork, hvor man
vha. designmetoder genererede nye indsigter i de langtidslediges livssituationer. Casen er også beskrevet i Radical Efficiencyrapporten.
http://vimeo.com/13850609
Find mere viden og flere kilder på
https://www.mm.dk/taenketanken-for-radikal-velfaerdsinnovation

20

R adikal velfærdsinnovation

Nyt blik på udfordringer – Hvad er velfærdsproblemet?

Arbejdsspørgsmål:
Ny viden
Hvem er din organisation sat i verden for?
Hvem kan udfordre din organisations eksisterende
opfattelse af de opgaver, I løser?
Overvej også, hvordan I indsamler viden om borgerne,
og hvilken slags viden, der kunne udfordre den måde,
som din organisation løser opgaverne på?

Tænketankens medlemmer svarer
Flemming Bøchmann Andersen, centerchef, Ishøj
Kommune:
Familiecentret i Ishøj Kommune er sat i verden for de børn
og unge, der har problemer. Det kan være problemer i
familien, i børnehaven, i skolen, i vennekredsen eller i livet.

Christina Würts, udviklingskonsulent, Ikast-Brande
Kommune:
I vores dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet har vi
stillet os selv spørgsmålet: Hvilken opgave er vi sat i verden for
at løse? Det har udfordret de antagelser, vi har om borgerne.
Eksempelvis risikerer vi at glemme, at udsatte borgere
har værdifulde ressourcer, som de gerne vil bidrage med
til samfundet. Den erkendelse har fået os til at igangsætte
projektet ”Med Kærlig Hilsen”, som handler om at inkludere
borgere med fysisk eller psykisk handicap i et job. Ved at give
borgerne mulighed for at løse små, men vigtige opgaver i det
offentlige rum, har vi skabt værdi for borgerne uden, at det
har krævet flere økonomiske ressourcer. Borgerne oplever
bedre livskvalitet, og i tillæg har de fået en arbejdsidentitet.
Morten Rüsz, udviklingskonsulent, Viborg Kommune:
Vi skal uden tvivl være bedre til at invitere personer ind,
som ikke umiddelbart har en relevans for det felt, vi arbejder
med - og så bringe deres viden og perspektiver i anvendelse.
Men faktisk mener jeg, at vores største barriere for at se
udfordringerne i et andet perspektiv sidder mellem ørerne
på os. Vi kan godt finde ud af det, når vi står på en workshop
langt fra dagligdagen og skal sige " ja, og..." til hinandens
skøre tanker og idéer. Men det kræver mere end en hyggelig
eftermiddag med kollegaerne og en energisk konsulent at
innovere. Det kræver, at vi ændrer vores tankegang i en
sådan grad, at vi kan give slip på vores forestillinger om,
hvordan verden hænger sammen. Det er ikke nogen nem
øvelse, men hjernen er heldigvis ligesom en muskel - den kan
trænes. Spørgsmålet er bare, om vi er vedholdende nok, for
det kræver hård træning over lang tid at præstere og levere
resultater, som er ud over det sædvanlige.
Charlotte Hervit, HR-chef, Faaborg-Midtfyn Kommune:
Rigtig mange faktorer kan udfordre HR & Innovations
verdensbillede. Det kan være et nyt regeringsgrundlag, en
EU-beslutning, en overenskomst, en konjunkturændring,
en politisk beslutning eller en ændring af den eksisterende
tænkemåde.
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Nye målgrupper
Hvem ER VI SAT I VERDEN FOR?

Skal vi ikke i en tid med færre offentlige kroner og hænder
afholde os fra at finde nye målgrupper for velfærden? Hvis
nye målgrupper betød, at vi skulle tilføje flere modtagere
til velfærdsindsatsen, så jo! Men det er heller ikke pointen.
I stedet skal vi redefinere, hvem vi skal ramme med vores
indsats for at få de ønskede effekter. For det første kan
det handle om at have en ny tilgang til den eksisterende
målgruppe. Den kan sættes i spil på en anderledes måde
end tidligere, f.eks. hvis borgeren ikke længere ses som
en passiv modtager af en ydelse, men i stedet som en
samskaber af velfærden. Det ændrer den udfordring, der
skal findes løsninger på.
Et eksempel er de træningslejligheder, Odense
Kommune har etableret for socialt udsatte unge. En del af
beboerne, der er mellem 18 og 30 år gamle, er hjemtaget fra
dyre anbringelser på opholdssteder uden for kommunen.
De er nu i et tilbud, hvor de bliver trænet i, hvordan det
er at bo i sin egen lejlighed og selv skulle klare så meget af
dagligdagen som muligt.
For det andet kan det handle om at rette indsatsen mod
andre end hidtil. Måske er der sket noget, der gør, at den
direkte målgruppe har forandret sig. F.eks. er mange
borgere friske og rørige, når de forlader arbejdsmarkedet.
Sådan var det kun for de færreste, hvis vi går en generation
tilbage. Eller måske er der ny viden om, hvordan man
rammer målgruppen indirekte ved at rette indsatsen mod
en ny målgruppe, f.eks. pårørende.
Brystkræftafdelingen på Ringsted Sygehus intensiverede
for eksempel støtten til de pårørende for på den måde
at hjælpe de kræftramte med bekymringen for deres
nærmeste.
For det tredje kan det handle om at ændre tidspunktet

for vores velfærdsindsats. Forebyggelse handler for
eksempel om at skabe en indsats, der virker for en gruppe,
før et problem er opstået.
Mødrehjælpens familierådgivning til unge mødre
øger kvindernes chancer for at komme i uddannelse og
beskæftigelse. Beregninger fra CBS viser, at hver gang
der investeres én krone i forebyggende social støtte og
familierådgivning for unge mødre, sparer det offentlige
fem kroner som følge af bl.a. færre anbringelser, mindre
kriminalitet og lavere udgifter til kontanthjælp5.
At finde nye målgrupper handler også om at tage et
længe ventet opgør med det velfærdsdogme, der hedder
”one size fits all” – at alle skal have det samme. Det handler
om at tilpasse sig den konkrete målgruppe, som i yderste
konsekvens er den enkelte borger.
Den midtjyske kommune Hedensted er begyndt at
arbejde efter mantraet ”alle børn er lige forskellige”. I
stedet for at tage udgangspunkt i, at en given diagnose skal
udløse en given hjælp, arbejder kommunen nu med, hvad
det enkelte barn og familien omkring barnet har behov for,
men også hvad familien selv er i stand til.
Det kan lyde frygtelig dyrt med en differentieret velfærd
i stedet for ensartede ydelser, men det behøver det ikke at
være. En vurdering foretaget af Sindslidendes Vilkår for
Mandag Morgen i 2010 viste, at op mod halvdelen af de cirka
8.000 personer, der hvert år bliver tilkendt førtidspension,
ville være i stand til at være på arbejdsmarkedet, hvis de fik
den rigtige individuelle støtte og opkvalificering, og hvis
arbejdet blev indrettet efter deres evner og behov6. Dette
repræsenterer en mulig gevinst for samfundet på mere end
400 millioner kr. årligt.
Omkostningerne må ikke løbe løbsk, når der skal
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Nyt blik på udfordringer – Hvad er velfærdsproblemet?

“Kun ved at behandle folk forskelligt
kan vi give alle den samme behandling.
Alle skal betale deres skat – hverken
mere eller mindre – men det kommer
de kun til, hvis vi går til folk på
forskellige måder.”
Helle Vibeke Carstensen, innovationschef i SKAT

differen-tieres efter borgernes behov. Det handler ikke om
at give frit valg på alle hylder, men om at løse opgaven med
ting fra de rigtige hylder. Til slut i kapitel 4 kan du læse et
interview, hvor der fortælles, hvordan princippet om frit
valg på begrænsede hylder kan bruges i en kommune.
Case 2: Skattefar er hverken vred eller
skuffet (SKAT)
Vi kender ham. Skattefar. Han har aldrig været særlig
populær. Skjorten er pertentligt strøget, og lommeregneren
er klar, når han pernittent gennemblader ringbind og
nærlæser kvitteringer. Hans mål er at kontrollere så mange
som muligt, så meget som muligt. I hvert fald indtil for
7 år siden. Her fik udsigten til betydelige besparelser ved
kommunalreformen i 2005 nemlig SKAT til at gentænke
sin kontrolrolle.
Frem for rigidt at kontrollere alle, arbejder SKAT i dag
med en differentieret tilgang til sine målgrupper. SKAT
deler groft sagt danskerne op i tre kategorier:

Som innovationschef i SKAT Helle Vibeke Carstensen
forklarer: ”Vi begyndte at arbejde med vores måde at se
på borgeren på, og fandt ud af, at det ikke gav mening at
kontrollere alle lige meget.”
Ifølge innovationschefen handler det om at ramme
målgrupperne, hvor de rent faktisk er: ”Kun ved at behandle
folk forskelligt kan vi give alle den samme behandling. Alle
skal betale deres skat – hverken mere eller mindre – men det
kommer de kun til, hvis vi går til folk på forskellige måder,”
mener Helle Vibeke Carstensen.
Bl.a. fordi SKAT har ændret sit syn på borgerne, er
organisationen i dag mere effektiv og langt billigere at drive
end tidligere. Det er ikke alle ringbind, men kun enkelte
bilag, der bladres igennem, når SKATs medarbejdere
kommer på kontrolbesøg. Skattefar er altså hverken vred
eller skuffet – i dag stoler han faktisk på borgerne, og han
har endda fået sin egen Twitter-profil, der slet og ret hedder
”Skattefar”.

Dem, der både kan og vil betale skat: De skal klare sig selv.
Dem, der vil, men ikke kan, betale skat: De skal have hjælp.
Dem, der kan, men ikke vil, betale skat: De skal jages.

Erkendelsen kom, fordi SKAT fik klarlagt, at omkring 98
pct. af borgerne og 95 pct. af virksomhederne i Danmark
tilhører den første gruppe. Fra at kontrollere alle i
kongeriget, som om de tilhører den sidste gruppe, har
SKAT differentieret indsatsen, så de nu lader den første
gruppe klare sig selv, hjælper den anden gruppe, hvor der
er behov for det, og koncentrerer kræfterne om at gå hårdt
efter den sidste gruppe – dem, der kan, men ikke vil, betale.
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REFLEKTIONER:

Hvem arbejder vi egentlig for?
Af Christian Bason, innovationschef, MindLab

E

n cykel, der blev stjålet, og en cykel, der desværre
stadigvæk er min søns. To oplevelser med cykler i
centrum viser, at medarbejdere mister evnen til at
levere god service, hvis de glemmer, hvem de i sidste ende
arbejder for.
Jeg inddrager ellers aldrig erfaringer fra mit privatliv
i mit professionelle virke. Men i dag vil jeg gøre en undtagelse, fordi jeg tror, at der er noget vigtigt, vi kan lære.
Det handler om to cykler, der på hver deres måde udløste
en serviceoplevelse.
Den første cykel var min kones. Den blev stjålet for nylig.
Hun meldte sagen til forsikringsselskabet, og følgende skete:
Hun kom straks igennem til selskabet i telefonen og fik
bekræftet, at cykeltyveriet var omfattet af vores forsikring.
Hun blev dernæst guidet til selskabets hjemmeside, hvor
hun kunne anmelde sagen online. Til sidst blev hun guidet
til politiets website, hvor hun elektronisk kunne anmelde
tyveriet.
18 minutter senere modtog hun en e-mail fra forsikringsselskabet. Det fremgik, at de dækker skaden, og hvilket
erstatningsbeløb hun nu havde til rådighed. I mailen var
også et link til forhandlere af cykler magen til den, hun fik
stjålet, og til forhandlere af præcis det udstyr (cykelkurv,
barnestol), som hun havde mistet.
Med et klik bestilte og betalte hun en erstatningscykel,
som blev sendt gratis til vores dør. Priserne var fordelagtige,
fordi forsikringsselskabet har rabataftaler med udvalgte
cykelhandlere, og da hun købte online, blev beløbet blot
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modregnet i den forsikringssum, hun havde til gode.
Endelig fremgik det af mailen, at den resterende sum ville
stå på hendes konto inden for to arbejdsdage. Og det gjorde
pengene så to dage senere.
Hvor skal den trehjulede parkeres?
Den anden cykel er desværre stadigvæk min søns. Han
er udviklingshæmmet og har forskellige særlige behov,
som kan kræve ekstra støtte. Vi har derfor købt en særlig
trehjulet cykel til ham med offentligt tilskud. Drengen har
haft stor glæde af den trehjulede. Men børn vokser, og nu er
han alt for stor til cyklen. Og fordi vi selv har købt den (eller
en del af den), står cyklen nu hos os uden at blive brugt.
For godt et år siden flyttede min familie til en ny
kommune. I den forbindelse tog vi kontakt til kommunen
for at drøfte drengens sag – herunder hans brug af hjælpemidler. Følgende sker: Vi ringer og lægger en telefonbesked
hos forvaltningen i juni måned. Da vi ikke modtager
svar, ringer vi igen og lægger en ny besked i september. I
december (syv måneder efter den første besked) modtager
vi et telefonopkald fra den pågældende sagsbehandler, som
siger, at hun har hørt vores beskeder ”for noget tid siden”
og gerne vil mødes om vores sag. Et møde kommer i stand
i januar.
Og nu kommer cyklen ind i billedet.
På mødet med sagsbehandleren foreslår min kone og
jeg, at vi gerne forærer den let brugte specialcykel til vores
nye kommune. Der må vel være andre børn med særlige

Nyt blik på udfordringer – Hvad er velfærdsproblemet?

“Min pointe er, at uanset hvor man er ansat, og
hvad der er ens organisatoriske kontekst, så bør
man spørge sig selv, hvem man i sidste ende
arbejder for. Hvem tænker man på, når man går
på arbejde hver dag? Hvor ambitiøs er man med
den forskel, man kan gøre for sine brugere? ”
Christian Bason

behov, som kan have gavn af den? Cyklen er under alle
omstændigheder delvist betalt af skatteyderne og stadig en
del penge værd.
Efter nogen tøven svarer sagsbehandleren, at den nok
bliver svær at tage imod. De har ikke erfaringer med
at modtage den slags, og intet overblik over, om andre
familier står med det behov – og for resten: Hvor skal
cyklen parkeres? Forvaltningen har ikke en plads til parkerede cykler, men hun vil da undersøge det nærmere.
Det er nu tre måneder siden, og vi har endnu ikke fået
svar på, om kommunen kan tage imod cyklen. Vi har heller
ikke fået en tilbagemelding på noget som helst andet, som
blev drøftet på det første og eneste møde om vores søns sag.
Et spørgsmål om ambition
Og hvad kan man så lære af disse cykelhistorier? Jeg synes,
at vi kan lære noget om forskellen på de organisationer, der
konstant forsøger at forbedre deres indsats ud fra indlevelse
i menneskers situation og behov, og de organisationer, der
ikke gør.
Den ene organisation yder en service, som er
karakteriseret ved hastighed, handlekraft, intelligent anvendelse af digitale løsninger, partnerskaber med andre
aktører og klar forventningsafstemning om, hvad man kan
forvente, og hvornår.
Den anden organisation er ikke i stand til at besvare
en telefonbesked. Den er heller ikke i stand til midt i en
krisetid at udnytte de ressourcer, som brugerne selv

tilbyder. Og hvornår er behovet for en professionel indsats
størst? Ved et cykeltyveri, eller når en familie prøver at få
livet med et handicappet barn til at fungere?
Den opmærksomme læser har måske bemærket, at den
første historie handlede om en privat virksomhed, mens
den anden handlede om en offentlig. Men jeg tror ikke, at
den enorme forskel i servicen har noget med det at gøre.
Der er masser af rigtig god offentlig service i Danmark, og
der er masser af privat service, der mildest talt kunne være
bedre.
Det er ikke min pointe, at privat service fungerer bedre
end offentlig service.
Min pointe er, at uanset hvor man er ansat, og hvad der
er ens organisatoriske kontekst, så bør man spørge sig selv,
hvem man i sidste ende arbejder for. Hvem tænker man på,
når man går på arbejde hver dag? Hvor ambitiøs er man
med den forskel, man kan gøre for sine brugere?
Det er uhyre skuffende, når den organisation, man
troede skulle hjælpe én, åbenlyst har glemt det.

Indlægget er tidligere bragt som blogindlæg på
Mandag Morgens hjemmeside.
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REFLEKTIONER:

Kend din kerneopgave
Af Anders Seneca, direktør, Dogmekompagniet, og Morten Christensen, projektchef, Mandag Morgen

F

orestil dig, at du sidder til temadag om innovation på
et kursussted. Du er leder af en kommunal institution,
og du sidder sammen med dine lederkolleger fra
kommunen. Nu sker det! Efter de indledende rituelle
grafer om, at økonomien er presset, hænderne bliver færre,
og borgernes forventninger bare stiger og stiger, skal du
i gang med at være innovativ. Et par konsulenter træder
op på scenen og forklarer deres særlige innovationsmodel.
Efter en mindre tsunami af eksempler på innovation og en
gennemgang af konsulenternes innovationsmodel giver de
dig den opgave, som du skal bruge dagen på at løse sammen
med dine lederkolleger: I skal udvikle en grill, som den ser
ud i 2050.
Forestil dig nu, at du dagen efter sidder på dit kontor, da
to medarbejdere kommer ind. Den ene vil have dig til at
løse et problem med vagtplanen. Den anden vil have dig til
at hjælpe med en utilfreds borger.
Synes du, at det er svært at koble de to situationer? Så ved
du, hvordan mange offentlige ledere har det i øjeblikket.
De deltager i temadage, uddannelser og konferencer
om innovation, men de har svært ved at overføre det
til hverdagens udfordringer. Det er frustrerende for
lederne, der bliver mødt af et pres for innovation, og det
er et problem for samfundet, fordi vi ikke får skabt den
nødvendige transformation af velfærden.
Overalt i den offentlige sektor tales der om innovation,
ofte som den trylleformular, der kan få alle problemer til at
forsvinde. Det er grundlæggende positivt og nødvendigt, at
innovation er på den offentlige dagsorden. Men vi mangler
fortsat at se effekten.

eller i hvert fald uudtalt, hvad innovationen skal rettes mod.
Hvad er det, der skal innoveres? Og når målet er uklart,
kommer metoderne til at styre processen. Resultatet er, at
vi ikke får tilstrækkelig effekt ud af innovationsarbejdet i
Danmark.
I vores bog, “Kend din kerneopgave – innovation til
hverdag”, forsøger vi at give ledere og medarbejdere i
offentlige organisationer en vej til innovation med større
effekt. Frem for at tage på kurser i innovation, kan man
skabe effekt ved at fokusere på, hvordan man som leder
eller medarbejder kan skabe forudsætninger for innovation
i hverdagen.
Her er kerneopgaven nøglebegrebet. Kerneopgaven
er den opgave, som organisationen er sat i verden for at
løse. De fleste ledere og medarbejdere har et bud på, hvad
deres kerneopgave er. Men vi oplever ofte, at der er store
forskelle internt i organisationen, når der skal sættes ord
på kerneopgaven. Dette er problematisk, når der skal
arbejdes med innovation, for det er netop kerneopgaven,
som innovationen skal rettes mod og tage afsæt i.

Pileflet eller fokus på kerneopgaven
Mange steder er innovation blevet en kursusdisciplin, hvor
der arbejdes med en abstrakt fremtid, fjernt fra hverdagen.
Spørgsmålet er, hvor meget innovation det skaber, når de
offentlige ledere tager på kursus for at gå på glødende kul,
forme drømme i pileflet eller lave chokoladeafstøbning af
arbejdspladsens værdisæt sammen med kollegerne. Eller
for den sags skyld at fortabe sig i U’ets lyksaligheder eller
andre abstrakte innovationsmodeller.
Vi vil vove den påstand, at det mange steder er uklart

1. En kerneopgave er i ental
En kerneopgave skal skabe retning for arbejdet i
organisationen. Hvis der er flere kerneopgaver, trækkes
der i forskellige retninger, og så bliver det uklart, hvad man
skal rette innovationsindsatsen mod.
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Tre pejlemærker
Det interessante er, at selve arbejdet med at sætte ord på
kerneopgaven kan udløse bedre og billigere velfærd. Det
er med andre ord et godt og nødvendigt sted at starte,
når ledere og medarbejdere bliver mødt med et krav om
innovation.
Der findes ingen facitliste. Der skal sættes ord, mening
og handling på kerneopgaven på den enkelte arbejdsplads.
Men der er tre pejlemærker for, hvad en kerneopgave er:

2. En kerneopgave rummer borgernes aktive deltagelse
Ofte forveksles kerneopgave med faglighed. Faglighed er
f.eks. at gøre rent, at undervise eller at yde pleje. Men det
handler udelukkende om medarbejderens indsats. Når

Nyt blik på udfordringer – Hvad er velfærdsproblemet?

kerneopgaven bliver faglighed, bliver borgerne overflødige
og medarbejderne det eneste, det handler om. Det er i
øvrigt også derfor, at vi ikke taler om kerneydelsen, men
om kerneopgaven. En ydelse er noget, der leveres. En
opgave løses i fællesskab.
3. Kerneopgaven kan kun løses af flere fagligheder
I forlængelse af fagligheden er det essentielt, at kerneopgaven altid kun kan løses af mere end én faglighed. Ingen
offentlige organisationer er monofaglige. Kerneopgaven
skal give retning for alle medarbejdere, og derfor skal
det ikke være sådan, at én faglighed har monopol på
kerneopgaven.
Skab forandring for borgerne
Lad os tage folkeskolen som et eksempel. Vi har oplevet,
at lærere beskriver kerneopgaven i folkeskolen som
undervisning. Men den går ikke. Rengøringspersonale,
administrativt personale og pædagoger underviser ikke.
Og hvis man pejler efter undervisning, kommer det i
øvrigt til at handle mere om lærerne end om eleverne.
Sat på spidsen er undervisning meget lettere, hvis der
ikke er elever til stede. Et bedre bud på en kerneopgave i
folkeskolen er derfor læring. Så kommer det til at handle
om at skabe en positiv forandring hos eleverne. Og det er
netop en vigtig pointe: Kerneopgaven handler om at skabe
forandringer hos den borgergruppe, man er sat i verden for
at gøre noget for.

“Alle medarbejdere i den offentlige
sektor har et bud på, hvad deres
kerneopgave er. Problemet er
bare, at de ikke er enige om, hvad
opgaven er. Så kommer man til at
trække i forskellige retninger”
Morten Christensen
Når kerneopgaven bliver formuleret, ændrer pejlemærket
sig for alle medarbejdere. Tag f.eks. rengøringspersonalet.
Hvis de pejler efter at gøre rent, bliver alle andre en
forhindring for, at det lykkes. De gør jo skolen beskidt,
når de bruger den. Rengøringspersonalet bør i stedet pejle
efter at skabe et godt læringsmiljø. Giver det så egentlig
mening at gøre skolen ren, når eleverne er gået hjem, og så
lade skolen stå ren om natten og beskidt om dagen? Kunne
der ikke være en værdi i, at rengøringspersonalet var en del

af hverdagen, så der er rent, og så eleverne kan se, hvem
der skal tørre op efter dem. Og hvem ved: Måske kunne
eleverne selv give en hånd med til rengøringen og lære
noget om det?
Sådanne tankerækker og efterfølgende innovationsmuligheder kan opstå, når der arbejdes med kerneopgaven.
Borgeren som medskaber, lederen som
kaptajn
Det er dog ikke en uskyldig opgave at sætte ord på
kerneopgaven og derefter arbejde med udgangspunkt i den.
Det ændrer borgerens, medarbejderens og lederens rolle:
Borgeren er en aktiv medspiller og medskaber: Man kan
ikke få succes med sin kerneopgave uden borgerens aktive
deltagelse. Derfor skal organisationen åbnes for borgeren.
Det handler bl.a. om at skabe en fælles forståelse af
borgerne. Begreber som klienter, kunder og brugere skaber
ikke rum for borgernes deltagelse. Det gør det i stedet, hvis
borgerne er medskabere.
Medarbejderen er mere end en faglig funktion: Medarbejdere skal betragtes og ledes som ressourcer og ikke bare
som givne funktioner. Frem for at fokusere på alt det,
der er fælles, skal forskelskraften bringes i spil. Der
eksisterer en stor styrke i at bruge forskelligheden aktivt i
opgaveløsningen, men det forudsætter, at målet er klart og
fælles, hvilket sjældent er tilfældet. Fagligheden skal gøres
“farlig”. Frem for at være et mål i sig selv, skal den gøres
skarp og målrettet.
Lederen som kaptajn: Tilfredse medarbejdere er ikke
målet, det er midlet til at realisere kerneopgaven. Det
kræver en ledelse, der kan udstikke og fastholde en kurs
– og som samtidig ser blæst som en forudsætning for
fremdrift. Lederen skal fastholde kerneopgaven som fælles
omdrejningspunkt i hverdagen. I dag agerer for mange
offentlige ledere reelt ikke som ledere. De er i stedet afledere, der skal skærme organisationen (for borgerne) og
løse medarbejdernes problemer. Der er brug for ledere, der
ikke bare giver svar, men stiller spørgsmål og fastholder
fokus på borgerens oplevelse frem for på traditionens
overlevelse.
Vi er overbeviste om, at den offentlige sektor er befolket
med ledere og medarbejdere, der er i stand til at skabe
innovation med så store effekter, at vi kan overkomme
aktuelle kriser og skabe et velfærdssamfund, der er
endnu bedre. Men det kræver, at vi får bedre greb om
kerneopgaverne.
Derfor er vores spørgsmål til dig: Hvad er kerneopgaven
i din organisation – og er den fælles?

Indlægget er tidligere bragt som blogindlæg på
Mandag Morgens hjemmeside.
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Arbejdsspørgsmål:
NYE MÅLGRUPPER
Hvilken opgave er din organisation sat i verden
for at løse?

Tænketankens medlemmer svarer

Hvordan arbejder I med at ramme lige præcis det
behov, som den enkelte borger har?

Søren Wollesen, centerchef, Sorø kommune:
Vores primære opgave er - i samarbejde med de borgere vi er
her for at hjælpe – at understøtte den enkelte i, så godt som
muligt, at mestre sit eget liv.

Overvej også hvem, der kunne være relevante
målgrupper for indsatsen i din organisation, som I
skulle dyrke mere – og hvordan?

Flemming Bøchmann Andersen, centerchef, Ishøj kommune:
Vores organisation er sat i verden for at sikre, at børn og
unge sejrer i eget liv, og at børn og unge får rammerne til at
nå deres fulde potentiale.

Henning Qvick, kommunaldirektør, Assens kommune:
I Assens Kommune arbejder vi med innovation i tæt
samspil med borgere, virksomheder og andre eksterne
samarbejdspartnere. Vi er på opdagelse hos brugerne,
hvor vi ser på, hvad brugerne gør, hører på hvad brugerne
siger og ser hvad brugerne omgiver sig med. Det betyder,
at vores faglighed ” forstyrres”, og vi får nye indsigter, der
udfordrer den vante tankegang og bidrager til nye løsninger.
Sideløbende har vi etableret tværgående visionsgrupper
med repræsentanter og videnspersoner fra bl.a. lokale
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger.

FLERE KILDER TIL NYE MÅLGRUPPER
Kend din kerneopgave: Titlen på en bog af Anders Seneca, direktør i Dogmekompagniet, og Morten Christensen, projektchef hos
Mandag Morgen (2012). At kende sin kerneopgave hænger også sammen med, at vi ved, hvad – og hvem – vores organisationer er sat
i verden for.
http://www.kenddinkerneopgave.dk
Sæt borgeren i spil: Borgerinvolvering og borgercentreret innovation i praksis er de to bærende temaer i denne bog fra 2009, skrevet
af Christian Bason, Sune Knudsen og Søren Toft.
Transforming Early Years: Titlen på et projekt udført af Innovation Unit for Nesta. Projektet er rettet mod udsatte familier og har til
formål vha. tidlige indsatser at skabe store forandringer for både familierne og deres lokalmiljø.
http://www.innovationunit.org/our-projects/projects/transforming-early-years
Find mere viden og flere kilder på
https://www.mm.dk/taenketanken-for-radikal-velfaerdsinnovation
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KAPITEL 3

Nyt blik på
løsninger
– Flere ressourcer
på banen
Den offentlige sektor har ikke længere monopol på at levere velfærden til
borgerne. I sin nye rolle vil den offentlige sektor facilitere velfærden, så den
skabes i fællesskab med samfundets mange ressourcer.

D

et er fristende at springe arbejdet med at gentænke
udfordringerne over og gå direkte til at udvikle
nye løsninger. Det viser innovationsindsatsen
i velfærdsdanmark i de senere år også. Der er udviklet
mange nye løsninger, hvor f.eks. frivillige, teknologier
og borgerne selv er kommet til at spille en større rolle i
løsningen af velfærdsudfordringer.
Men løsningerne batter ikke tilstrækkeligt i forhold til
udfordringerne. De er inkrementelle oftere end radikale.
Der er kæmpe potentiale i f.eks. frivillige, teknologier og
borgerne selv. Men de skal ikke løse de samme udfordringer
som tidligere. Så ender innovationsindsatsen blot med
at blive en øvelse i at fylde polyfilla i de sprækker, der er
opstået, fordi der ikke er tilstrækkeligt med offentlige
hænder og kroner til at løfte opgaverne. Det giver f.eks.
ikke radikale effekter at lade frivillige løfte de opgaver, som
offentlige hænder tidligere har løftet på plejecentret.
I modellen for radical efficiency skelnes der mellem
to veje til et nyt blik på løsninger: Nye ressourcer og nye
udbydere. Her vil vi dog slå de to kategorier sammen, fordi
vi mener, at vi også skal se udbyderne som nye ressourcer,
uanset om de kommer fra det private, det offentlige eller
organisationer i den tredje sektor. Vi bruger modellen til
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at beskrive, hvordan nye ressourcer kan bidrage til at skabe
mere radikale effekter ud af innovationsindsatsen. Ser man
på mange af de bedste eksempler på velfærdsinnovation i
Danmark i de senere år, er det centrale faktisk at bringe nye
ressourcer i spil. Se tekstboks på næste side.
Vi beskriver i det følgende afsnit, hvordan nye
ressourcer kan bringes i spil til nye løsninger. Efterfølgende
præsenteres en case, hvor førstegangsfødende i Holstebro
Kommune tilbydes et gratis kompetencekursus, der gør
dem bedre rustet til opgaven som forældre. Bl.a. skaber
kurset solide netværk mellem familierne – også på tværs
af sociale skel. En anden case, Psykiatriens Hus i Silkeborg,
afspejler, hvordan et samarbejde mellem en kommune og
en region åbner for frigivelse af flere ressourcer.
Afsnittet afrundes med to perspektiver. Først diskuterer
Ida Strand, journalist på Mandag Morgen, hvorfor det
er vigtigt at bringe ny teknologi ind som en ressource i
folkeskolen. Dernæst beskriver Anne Kjær Skovgaard,
projektchef på Mandag Morgen, et engelsk eksempel på
ressourceanvendelse, hvor ældre hjælper ældre – og hvor
den gode velfærdsløsning er at skabe muligheder for, at de
ældre kan møde hinanden.

Nyt blik på løsninger – Flere ressourcer på banen

“Vi skal tænke på borgere, pårørende, frivillige,
virksomheder, studerende, arbejdsløse m.fl. som aktive
medspillere og ressourcer i vores velfærdsløsninger.
Der, hvor det bliver virkelig interessant, er, når vi tør
inddrage disse nye ressourcer i definitionen af, hvilke
opgaver kommunen skal løse, og hvordan vi løser dem.”
Malene Gram, forretningsudvikler, Herning Kommune

Vinderne af KL’s Innovationspris
bringer nye ressourcer i spil
Hvis man kigger på vinderne af KL’s store innovationspris de seneste år, har de alle handlet om at
bringe nye ressourcer i spil:

2007 Folkeskolens fantastiske fortællinger, Brønderslev Kommune. For at brande folkeskolen blev alle
interessenter på skoleområdet involveret i at finde og
fortælle de gode historier om folkeskolen.
2008 Ikke uddelt.
2009 Byen i Balance, Vejle Kommune. Et byfornyelsesprojekt, der arbejder med at vende udviklingen i Vejle
Kommunes socialt belastede bydel Nørremarken, ved
at anvende den amerikanske ABCD-model, der sætter
borgernes ressourcer i centrum for udviklingsarbejdet.

2010 Længst muligt i eget liv, Fredericia Kommune.
I stedet for at tænke på ældre borgere som nogle,
der kræver pleje, fokuserer man i Fredericia på
genoptræning, dvs. på borgernes egne ressourcer.
2011 Den grønne vækstkommune, Middelfart Kommune. En ambitiøs satsning på energi- og klimaforbedringer, beskyttelse af naturen og en styrkelse af den
lokale beskæftigelse igennem en række partner-skaber
med det private erhvervsliv.
2012 Skolen i virkeligheden, Fredensborg Kommune.
En række lokale virksomheder og organisationer
bidrager til elevernes læring – både på og uden for
skolen.
Kilde: http://www.kl.dk
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Nye ressourcer
Alt det, vi kan

Vi har i en årrække vænnet os til at opfatte velfærdsressourcer
som offentlige kroner og hænder. Heldigvis gemmer der sig
langt flere ressourcer i velfærdsdanmark. Tag f.eks.:
Borgere, der bliver en ressource i eget liv. F.eks. i
Fredericia, hvor kommunen har arbejdet målrettet med
rehabilitering af ældre og derved gjort de gamle mindre
afhængige af pleje.
Borgere, der som grupper bliver ressourcer for andre.
F.eks. i Varde og en række andre kommuner, hvor pensionister fungerer som frivillige skoletanter og skoleonkler og
hjælper til at skabe tryghed og socialt overskud for børn i
indskolingsklasser.
Bygninger, der bliver ressourcer. F.eks. når idrætsforeninger m.fl. låner den lokale folkeskole til arrangementer.
Velfærdsteknologi, der bliver en ressource for borgeren. F.eks. når lungepatienter med KOL kan måle deres
egen lungefunktion og kommunikere med hospitalet via
en specialdesignet kuffert i dagligstuen med indbygget
kamera, mikrofon og måleudstyr.
Frivillige foreninger, der løser opgaver. F.eks. spisevensordningen, hvor frivillige fra Ældre Sagen spiser aftensmad
med ældre borgere. Ordningen motiverer de gamle til at
spise lidt mere, end de ville have gjort alene.
Socialøkonomiske virksomheder. F.eks. når firmaet
Specialisterne ansætter autister for at udnytte deres sans
for detaljer og systematik til it-arbejde.
Private virksomheder. F.eks. corporate volunteering,
hvor medarbejdere fra private virksomheder som Tryg,
ISS og Skandia bruger en del af deres lønnede arbejdstid
på at hjælpe sårbare unge og deres forældre, f.eks. med
lektiehjælp eller gældsrådgivning.
Og vi skal ikke glemme, at der stadig er masser af offentlige
hænder og kroner til rådighed i velfærdsdanmark.
Mange af de nævnte ressourcer er i virkeligheden ikke nye.
De findes allerede lige foran næsen på os. Det nye er i stedet
at bringe dem i anvendelse på nye måder, f.eks. at bringe ny
teknologi ind i folkeskolen, se side 34.
Først skal vi kunne se ressourcerne. Vi skal kunne se, at
den nærliggende børnehave f.eks. kan være en ressource
på plejecentret og omvendt, før at den kan blive det. Med
andre ord skal vi se ressourcerne som potentialer, før vi
kan realisere dem. Det kræver træning og nye metoder.
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Heldigvis har de senere år budt på gennembrud for en række
metoder til især at se ressourcerne hos borgerne selv, f.eks.
hverdagsrehabilitering på især ældre- og socialområdet,
housing first på hjemløseområdet og tankegangen om
recovery (dvs. en hel eller delvis tilbagevenden til et
normalt liv) på det psykiatriske område.
For det andet skal ressourcerne bringes i spil. Det handler
bl.a. om at finde gode måder at samarbejde på, på tværs
af traditionelle skel mellem f.eks. sektorer, fagligheder og
organisationer.
Og ikke mindst kræver det en udvikling af den offentlige
sektors rolle fra primært at være velfærdsleverandør til at
være facilitator af velfærd, deltager i velfærdssamarbejde
eller måske helt at trække sig, fordi andre løfter opgaven
bedre. Den offentlige sektor skal være villig til at afgive
magt. Og det er aldrig nemt.
Case 3: Familieiværksætterne
(Center for Socialt Ansvar og
Holstebro Kommune)
Projektet ”Familieiværksætterne” udnytter ressourcerne
hos førstegangsfødende familier i Holstebro og klæder
dem på til at blive gode forældre og støtte hinanden i
forældreskabet. Det er både godt for familierne og for
samfundsøkonomien.

“Vi har været konservative i vores
vurdering af effekterne af forløbet,
og har kun set på effekten fem år
ud i fremtiden for mødrene og ti år
ud i fremtiden for børnene. Men
det er ikke så meget de præcise tal,
man skal hæfte sig ved, som det er
størrelsesordenen af besparelsen.”
Rasmus Højbjerg Jacobsen,
senioranalytiker, ph.d. fra CBS

Nyt blik på løsninger – Flere ressourcer på banen

”Forældrene er supermotiverede, når de skal have deres
første barn. Alle vil gerne gøre det så godt som overhovedet
muligt,” fortæller direktøren for Center for Socialt Ansvar,
Erik Thorsted. Han er en af hovedarkitekterne bag projektet
og har tidligere været med til at starte Natteravnene, hvis
gule refleksveste i dag er en fast del af det danske natteliv.
Hvert år bliver 300 kvinder i Holstebro Kommune
gravide for første gang. Det er en broget flok af både 18-årige
kontanthjælpsmodtagere og travle karrierekvinder. Alle
bliver de tilbudt at deltage i det gratis forløb, ”Familieiværksætterne”, og i 2011 var der 250, der takkede ja. 16
møder forbereder kvinderne og deres mænd på at blive
forældre. I grupper af ti, sammensat udelukkende på
baggrund af fødselstermin, mødes de én gang om måneden
og modtager vejledning i alt fra kolik og bleskift til
budgetlægning og forsikringer. En stor del af vejledningen
ydes af frivillige og dele af det lokale erhvervsliv.
Familieiværksætterne er inspireret af et lignende projekt
i den midtsvenske by Leksand. Ved at hjælpe forældrene til
bedre at styre deres tilværelse og få de ressourcestærke til at
være forbilleder for de svagere, kan kommunen forebygge,
at de endnu ufødte babyer udvikler psykisk sygdom, bliver
kriminelle eller langtidsledige, ligesom det kan afhjælpe
sociale problemer hos forældrene.
”Hvis vi venter med at sætte ind med alle mulige tilbud, til
børnene er født, og familierne allerede har fået problemer, så
marginaliserer vi forældrene, og de mister motivationen til
at gøre noget selv. Men hvis de er med i tilbuddet i Holstebro,
skal de gennemgå den samme proces som alle andre – og
kan lære af de ressourcestærke familier. Forløbet er én stor
limproces, hvor både faggrupper, borgere og sektorer blandes
sammen,” fortæller Erik Thorsted.
Helt nye beregninger fra CBS viser, at samfundet kan se
frem til en årlig besparelse på 1,1 milliarder kroner, hvis
modellen indføres i hele Danmark7.
”Vi har været konservative i vores vurdering af effekterne
af forløbet, og har kun set på effekten fem år ud i fremtiden
for mødrene og ti år ud i fremtiden for børnene. Men det er
ikke så meget de præcise tal, man skal hæfte sig ved, som
det er størrelsesordenen af besparelsen,” udtaler senioranalytiker, ph.d. fra CBS Rasmus Højbjerg Jacobsen, der
har gennemført analysen.

Case 4: Psykiatriens Hus
(Silkeborg Kommune og Region Midt)
Nye ressourcer kan opstå i samarbejdet mellem forskellige
parter. I Silkeborg er kommunen og Region Midtjylland
flyttet sammen i et splinternyt fælles hus – til glæde for
både patienter og økonomi.
Den første flirt imellem kommune og region startede i
2009, da strukturreformen betød, at der skulle nedlægges
tyve sengepladser i psykiatrien. ”Nedskæringerne fik
os til at tænke anderledes. Vi sagde til hinanden: ’Skal vi
ikke sætte os ned og samarbejde om en bedre ambulant
og socialpsykologisk behandling,” fortæller handicap- og
psykiatrichef i Silkeborg Kommune Dorte Eastwood.
Ved at åbne et fælles hus, hvor både den kommunale og
den regionale del af psykiatrien bor, forhindrer man, at
psykisk sårbare patienter bliver tabt imellem de to systemer,
eller at de får den samme hjælp flere gange. ”I dag klarer
vi langt mere ambulant og har langt færre indlæggelser. Vi
har revurderet måden, vi opfatter os selv på. Vi har fået nye
styringsmetoder og omlagt en masse arbejdsmetoder, så vi
er mere fleksible og udnytter medarbejdernes ressourcer
bedre end før. Vi er helt overbevist om, at der er en stor
samfundsøkonomisk effekt af det her,” fortæller Dorte
Eastwood.
En af nyskabelserne i det nye hus var oprettelsen af tolv
”akut-døgnpladser” og en døgnåben akuttelefon.
”Hvis der ikke er absolut indlæggelsesgrund, kan tilbuddet
om en overnatning i en seng, eller hyppige hjemmebesøg de
næste dage, være et bedre og mindre indgribende tilbud,”
har lederen af Psykiatriens Hus, Bent Richelsen, tidligere
fortalt Dagens Medicin.
Silkeborg Kommune kan da også dokumentere en
mærkbar effekt efter etableringen af Psykiatriens Hus.
Antallet af indlagte patienter er faldet med 43 pct. i
perioden fra 2009 til 2011, og antallet af genindlæggelser er
faldet med 27 pct. i samme periode. Resultaterne har sikret
Psykiatriens Hus en række priser. Senest modtog huset
andenpræmien ved KL’s Innovationspris 2012.

7 Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af Leksand-modellen i Danmark,
CEBR, CBS, 2012.
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Så giv dog de børn en iPad
Af Ida Strand, journalist, Mandag Morgen

65 pct. af de børn, der går i skole i dag, ender i job, der
endnu ikke er skabt. Mange af disse vil være i den digitale
sektor. Spørgsmålet er, om folkeskolen ruster vores unger
til denne udfordring – eller bremser dem?
Min treårige dreng havde ikke haft min iPad i hånden i
mere end fem minutter, før han hurtigt og bevendt tændte
for skærmen, klikkede rundt i programmerne, fandt sine
yndlingstegnefilm på YouTube og skruede helt op for
lyden. Min mand og jeg kiggede målløst på hinanden og
erindrede med en snert af misundelse dengang, hvor vi i en
alder af 20 år fik vores første mailkonto.
Sammenlignet med de, der er blot ti år ældre end os, er
vi superbrugere. Men vi er så absolut dinosaurer, når det
kommer til, hvad man med god grund kalder for de digitale
indfødte.
For de børn, der vokser op i dag, er tjenester som
YouTube, Spotify og Facebook lige så nære bekendtskaber
som vel-etablerede brands a la Lego, Brio og Barbie. De små
poder vokser op med, at man med få klik kan få adgang til
ubegrænsede mængder af musik, spil, bøger og blade uden
at bevæge sig en centimeter. De færdes hjemmevant i en
infrastruktur, som vi andre kan have svært ved at begribe.
Da vi var på ferie for nylig, tiggede vores dreng oftere om
adgang til wi-fi end om is. Det var en kende skræmmende,
men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på de
enorme muligheder, som den teknologiske udvikling
skaber for ham og hans jævnaldrende.
Ifølge tal fra det amerikanske beskæftigelsesministerium
vil 65 pct. af de børn, der går i folkeskolen i dag, ende i job,
der endnu ikke er opfundet. En stor del af dem vil have
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teknologi og det digitale som omdrejningspunkt i deres
arbejdsliv.
Klimakrise såvel som velfærdskrise kalder i stigende
grad på nye teknologiske løsninger, både i den private og
i den offentlige sektor. Det kræver ikke kun superbrugere,
men også hjerner, der konstant formår at følge med tiden
og udvikle nye digital service og løsninger på de behov, der
løbende opstår overalt i samfundet.
Når jeg betragter min lille drengs hjemmevante brug af
iPad, smartphone og lignende, er jeg tryg ved, at han er
gearet til den udfordring. Men min overbevisning blegner,
når jeg kigger tre år frem i tiden til den dag, hvor han skal
starte i den danske folkeskole. Stærke færdigheder i fag som
matematik og regning vil fortsat være en nødvendighed for
at klare sig. Men hvor er de fag og undervisningsmetoder,
samt den infrastruktur, der skal understøtte og udvikle
hans identitet som digital indfødt – og hvor er planen for,
at det sker?
Undervisningsminister Christine Antorini fremlagde
i sidste uge (december 2012, red.) projektet Ny Nordisk
Skole. Formålet er, ifølge ministeren selv, at sende den
danske folkeskole på ”en forvandlingsrejse” ved at tage
afsæt i den særlige nordiske læringstradition.
Initiativet har sin berettigelse. Den danske folkeskole
er trængt på sin faglighed og sit image, og de senere års
elevflugt mod privat- og friskoler understreger behovet for
et prestigeprojekt. Med håb om, at succes smitter, låner
ministeren retorikken fra den succesfulde Restaurant
NOMA og Claus Meyers manifest for det nye nordiske
køkken.

Nyt blik på løsninger – Flere ressourcer på banen

Men hvor kunne det være så meget mere fremsynet og
progressivt, hvis Antorini og hendes stab af rådgivere og
embedsfolk turde nytænke den danske folkeskole med afsæt
i de muligheder og krav, som den digitale fremtid stiller.
Ifølge en undersøgelse, som Mandag Morgen foretog
sidste år blandt landets skoleledere, svarede 90 pct. ja
til, at it kan blive en vigtig løftestang for effektivitet og
faglighed i den danske folkeskole. Og der bliver investeret
flere penge i it i dag end for fem år siden. Men hovedparten
går til hardware, og kun en brøkdel bliver brugt på den
videreuddannelse, der skal sætte underviserne – der
modsat deres elever IKKE er digitale indfødte – i stand til
at bruge den nye hard- og software.
Mange skoler har på eget initiativ taget de første skridt
og udskiftet det snuskede tavlekridt med et elektronisk
smartboard. Nogle går et skridt videre og giver elever
på udvalgte klassetrin en iPad. Men så længe de digitale
lærebøger ikke er omfattet af Copydan-aftalen, og man
som lærer er tvunget til at bruge timer ved kopimaskinen
for at skanne en bog ind, forbliver succesen af den slags
tiltag nok begrænset.
Danmark kan – hvis vi vil – blive det første land i verden,
der udvikler en ny og sammenhængende skolepolitik
med afsæt i den digitale virkelighed. Det handler ikke
om at afsætte flere penge til mere hardware. I stedet bør
vi udarbejde en køreplan for, hvordan vi over de næste
10-20 år får udviklet folkeskolen på en måde, så den kan
favne og videreudvikle de fantastiske kompetencer, som
de mange generationer af digitale indfødte bærer med sig
i rygsækken på deres første skoledag.

Organisationen Envisioning Technology har udviklet
et spændende og vovet bud på, hvordan den digitale
folkeskole udvikler sig frem mod 2040. Det viser, hvordan
klasselokalet over de næste 10-20 år vil blive erstattet af
virtuelle fora, hvor elever og lærere kan interagere på kryds
og tværs af fag og klasseniveauer.
Om 30 år vil bøger – og de til den tid forældede tablets
– være erstattet af hologrammer og virtual reality-teknologier, der opløser tid og sted.
Helt derhenne er vi ikke endnu, hverken i vores mindset
eller teknologisk. Men fremtiden er begyndt, og det har
vores unger forstået. Nu er det beslutningstagernes tur til
at følge trop.

Indlægget er tidligere bragt som blogindlæg på
Mandag Morgens hjemmeside.
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Ældre finder styrke i nye cirkler
Af Anne Kjær Skovgaard, projektchef, Mandag Morgen

M

ed et simpelt formidlingssystem hjælper yngre
og ældre i Storbritannien hinanden med småting
i dagligdagen. I de såkaldte "cirkler" byttes
mindre ydelser og tjenester, og ofte fører hjælpen til sociale
netværk og venskaber.
Før man kan hjælpe hinanden, skal man kende hinanden
– eller i det mindste skal den ene vide, at den anden findes
og kunne bruge en hånd.
I Southwark Circle og de andre lokale Circle-afdelinger
rundt om i Storbritannien skaber de kontakterne – helt
præcis 27.731 i år (2012, red.).
Via et simpelt formidlingssystem hjælper yngre og ældre
hinanden med småting i dagligdagen. Det kan for eksempel
være, når der skal hænges gardinstænger op, ordnes have
eller pudses vinduer. Men man kan også lære nye ting og
dele hobbyer og interesser i ”Cirklen”.
Ideen bygger på timebank-konceptet, som går ud på at
skabe forbindelser mellem mennesker i deres lokalsamfund
ved at gøre det nemt for dem at hjælpe hinanden med
mindre dagligdags gøremål. Måske hjælper en ung mor en
ældre nabo med indkøb en time om ugen. Den time kan
hun sætte i banken og for eksempel bruge på lektiehjælp
til sin søn, som en pensioneret matematiklærer tilbyder via
banken.
Der findes omkring 450 ”banker” verden over, de
fleste i USA og Storbritannien. Den særlige variant, som
prakti-seres i Cirklen, er designet sammen med 250 ældre
mennesker og deres familier af Participle – en organisation,
som har sat sig for at udvikle løsninger, der giver bedre
velfærd.
Cirklen er en medlemsorganisation og en socialøkonomisk
virksomhed – et Community Interest Company, som virksomhedsformen hedder i Storbritannien.
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Via Cirklen kan man få et godt tilbud på handy hjælp.
Har man eksempelvis brug for en hånd til at få hængt
gardinerne op, kan man bruge en hjælpebillet, som man
køber af cirklen for 10 pund. En billet giver omkring en
times hjælp fra en af cirklens hjælpere. Hjælperen kan være

Den sociale økonomi

Socialøkonomi er et populært begreb, når man
diskuterer velfærd. Socialøkonomiske virksomheder er
private virksomheder, der opererer på markedsvilkår og
beskæftiger personer med fysiske eller psykiske handicap.
Ofte er forretningsideen netop at bruge de ansattes særlige
kompetencer. Her er tre eksempler:

Specialisterne. Størstedelen af de ansatte er autister, der
kan koncentrere sig om detaljer i mange timer i træk.
Det kan være nyttigt, f.eks. når der skal tjekkes op på
sikkerheden i et it-system.
Allehånde. Et cateringfirma, hvor de ansatte er døve. Som
mange ved, skærper tabet af én sans ofte andre sanser, så
det kan være godt for smagen at have døve kokke ansat.
Telehandelshuset. En telemarketingvirksomhed, hvor de
ansatte er blinde. På grund af synshandicappet har mange
af dem gode tale- og lytteevner– ikke uvæsentligt, når man
laver telefonsalg.

Nyt blik på løsninger – Flere ressourcer på banen

“Måske hjælper en ung mor en ældre
nabo med indkøb en time om ugen.
Den time kan hun sætte i banken og for
eksempel bruge på lektiehjælp til sin
søn, som en pensioneret matematiklærer
tilbyder via banken.”
Anne Kjær Skovgaard

en frivillig i cirklen eller en timebetalt hjælper. Blandt de
betalte hjælpere er en del pensionerede håndværkere, som
stadig synes, de kan bidrage. I øvrigt er det sådan, at de
fleste mænd i cirklen er startet som hjælpere for så senere
at blive deltagere i en række andre aktiviteter.
”Cirkelmodellen” tilbyder praktisk hjælp til mindre opgaver, når der er behov for det. Da systemet ikke opererer
med markedspriser, er der også plads til andre elementer
såsom venskab og gensidighed. Der er altså tale om mere
end et rent kunde-leverandør-forhold mellem hjælper og
modtager.
Sjovt nok har det vist sig, at betaling kan være med til
at tiltrække nye medlemmer i cirklerne. Erfaringerne fra
Southwark er, at mange ældre er mere tilbøjelige til at bede
om hjælp, når de kan betale lidt for det. De vil ikke ligge
til last.
Et socialt netværk
Men Cirklen er mere end blot udveksling af hjælp til
praktiske opgaver, det er også et socialt netværk. I praksis
bliver de fleste medlemmer, fordi de har et par ting, de godt
kan bruge hjælp til. Men ofte vækkes interessen for også at
deltage i de sociale arrangementer, og nye venskaber opstår
blandt Cirklens medlemmer.
Handy-servicen er en slags murbrækker, som lokker
mange nysgerrige til at deltage. Men idet de bliver en del
af de nye fællesskaber, opdager de, at de faktisk også kan
bidrage til dem. En tredjedel af hjælperne er i øvrigt over
50, og Cirklen opfordrer hjælperne til at hyggesnakke,
mens de hænger spejlet op eller samler blade i haven.
Cirklen blev startet i erkendelse af, at befolkningen
bliver ældre, samtidig med at den offentlige service allerede

er smurt så tyndt ud, at man dårligt kan smage den. De
ældre, som var med til at udforme konceptet, pegede på,
at det kan være svært at holde sig i gang, når det tynder ud
i det sociale netværk – som det gør med årene af naturlige
årsager, eller for eksempel når børn og børnebørn flytter til
en anden del af landet. Og forskning viser, at mennesker
med stærke netværk er langt mindre syge og i højere grad
klarer sig uden offentlige ydelser.
Participle hjælper lokale myndigheder med at finde en
model og et setup for den økonomiske side af sagen. Efter
en periode bliver hver cirkel selvbærende, så kommunen
ikke længere behøver at støtte den økonomisk. Det lyder
jo dejlig billigt – set fra et offentligt systems side – at
lokalsamfundet sådan kan klare en masse opgaver.
Hele projektet er drevet af spørgsmålet om, hvordan man
lokalt kan mobilisere offentlige, private og frivillige kræfter
til at hjælpe alle ældre med at definere og skabe livskvalitet
for dem selv. På den måde gav det sig selv, at man måtte
have fat i problemstillingen dér, hvor de ældre selv ønskede
sig noget andet end det, de allerede havde eller fik fra det
offentlige system, og så derfra finde ud af, hvor eksempelvis
frivillige hjælpere kunne finde mening i at være med. Og
det er nok centralt for at forstå succesen: Spørgsmålet var
ikke, om nogle frivillige ville hjælpe kommunen med at få
ældreplejen til at hænge sammen.
Når vi ikke har nogen timebanker i Danmark, skyldes
det nok, at skattemyndighederne her til lands synes, at det
er mest fair, at den slags nabohjælp beskattes.
Indlægget er tidligere bragt som blogindlæg på
Mandag Morgens hjemmeside.
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Arbejdsspørgsmål:
Nye resourcer
Notér alle de ressourcer i umiddelbar nærhed af din
or-ganisation, du kan komme på.
Hvilke af disse ressourcer kunne du forestille dig
spille en rolle i forhold til den opgave, din organisation
er sat i verden for at løse?
Overvej også, hvordan I kan arbejde med at gøre det
til virkelighed?

Tænketankens medlemmer svarer
Jens Jørgen Christensen, skoleleder, Petersmindeskolen,
Vejle kommune:
Traditionelt opfatter mange i skoleverdenen vores
ressourcer som lærere, pædagoger og et antal kroner. I
efteråret drøftede vi vores kerneopgave, og kom frem til,
at kerneopgaven er børns læring. I forhold til at løfte den
opgave, ser jeg følgende ressourcer: Børn og unge, forældre,
børnehaver, ungdomsuddannelser, lokale foreninger, lokale
erhvervsvirksomheder, øvrige skoler og vores forvaltning.
Alle disse ressourcer kan spille en rolle i børns læring og
udvikling.
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Malene Gram, forretningsudvikler, Herning Kommune:
Fremtidsforskere har omtalt fremtidens kommune som ”et
omsorgsfuldt fællesskab”, der faciliterer velfærd frem for at
yde velfærd. Det betyder, at vi i forhold til opgaveløsningen
skal gentænke både roller og ressourcer. Vi skal tænke på
borgere, pårørende, frivillige, virksomheder, studerende,
arbejdsløse mfl. som aktive medspillere og ressourcer i vores
velfærdsløsninger. Der, hvor det virkelig bliver interessant,
er, når vi tør inddrage disse nye ressourcer i definitionen
af, hvilke opgaver kommunen skal løse, og hvordan vi løser
dem.
Frank Jensen, skoleleder, 10. klasse UngdomsCenterVejle:
I Vejle Kommune arbejder vi med et princip der hedder
”Skolen er en del af samfundet – samfundet er den del
af skolen”. Vi vil lave en skole, der åbner sig op mod
samfundet og samarbejder med alle de ressourcer, der findes
omkring skolen for at lave bedre og mere virkelighedsnære,
meningsfulde og mangfoldige læringssituationer for alle
elever. Det er mere reglen end undtagelsen, at vi tilknytter
eksterne samarbejdspartnere til fag og undervisningsforløb.
Vi ved, at der er et kæmpemæssigt potentiale af ressourcer for
at lave en bedre skole ved i langt højere grad at gøre offentlige
og private institutioner, forældrene, det lokale erhvervsliv,
organisationer og foreninger m.v. til samarbejdspartnere
omkring skolen og elevernes læring.

FLERE KILDER TIL NYE RESSOURCER
Den aktive borger: Hvordan kan borgerne spille en mere aktiv rolle i det danske velfærdssamfund?
Aktive borgere er vigtige ressourcer i velfærdssamfundet – og ressourcer, som mange steder ikke udnyttes godt nok.
http://www.mm.dk/den-aktive-borger-3
Co-produktion/samproduktion: Nesta har forfattet flere rapporter om emnet. Senest er arbejdet overført til projektet
People Powered Health, hvor det offentlige sundhedssystem involverer de kronisk syge patienter i udviklingen af nye
sundhedsløsninger på kronikerområdet.
http://www.nesta.org.uk/areas_of_work/public_services_lab/past_projects_public_services_lab/coproduction
Leksandmodellen: I den svenske by Leksand har man for relativt få penge lavet en udvidet mødregruppeordning, der skal
forebygge, at børn marginaliseres. Bl.a. viser beregninger, at den forebyggende indsats vil have et økonomisk afkast på 336 pct.,
hvis bare et enkelt barn undgår marginalisering.
Fremtidens velfærdsalliancer: Guide udarbejdet af Mandag Morgen og 52 aktører fra både den private, offentlige og tredje
sektor. Guiden giver gode råd til, hvordan vi kan blive bedre til at samarbejde om social forebyggelse på tværs af sektorer.
http://www.mm.dk/guide-til-fremtidens-velfaerdsalliancer
Det Sociale Enzym: Et website og et debatoplæg om ny sammenhængskraft i velfærdssamfundet, hvor frivillige
initiativer kombineres med markedskræfter og faglighed fra de offentlige instanser. Bag initiativet står KAB med adm. direktør
Jesper Nygaard i spidsen. http://www.detsocialeenzym.dk
Familieiværksætterne: Er navnet på et projekt i Holstebro Kommune, der bygger på principperne fra den svenske
Leksand-model. Center for Socialt Ansvar står blandt andre bag projektet.
http://www.centerforsocialtansvar.dk/familie_med_hjerte/
Find mere viden og flere kilder på
https://www.mm.dk/taenketanken-for-radikal-velfaerdsinnovation
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KAPITEL 4

Organisering af
innovationen
– På vej mod
radikale effekter
Radikal innovation kan betyde, at vi må genopfinde, hvem vi selv er.

I

jagten på ny velfærd er flere kommuner begyndt at
kigge indad. De retter et kritisk blik på, hvordan de
organiserer deres arbejde og de opgaver, de løser. Kan de
nuværende strukturer bidrage til de radikale forandringer,
der er behov for? Eller er de i stedet bremseklods for
udvikling? Kan nye organiseringsformer øge muligheden
for radikale nybrud? Nogle kommuner arbejder på,
hvordan politikere og forvaltning kan samarbejde om ny
politikudvikling på en måde, så der er stærk opbakning
til nye strategier. Også i de tilfælde, hvor man risikerer, at
nogle borgere bliver utilfredse over forandringer.
Jagten på radikale effekter er vanskelig. Den betyder
i praksis, at man mange steder i den offentlige sektor
skal genopfinde sig selv og sin organisation. Radikal
velfærdsinnovation handler om at udfordre de eksisterende
rammer for at finde de radikale effekter. Vi kan ikke nå
frem til velfærd, der er både markant bedre og billigere,
hvis vi ikke stiller spørgsmål ved de rammer, der omgiver
os, herunder de måder, vi organiserer os på.
Vi er nødt til at udfordre de strukturer, der styrer, f.eks.
hvordan vi samarbejder, hvem vi samarbejder med, og
hvornår vi gør det. Der er altså nogen, der skal arbejde på en
anden måde, end de er vant til. Måske i en ny organisation,
måske med en anden leder, måske med nye kolleger eller
samarbejdspartnere. Det kan være svært at gennemføre og
kræver bred og dyb opbakning – og mod.
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Eksempelvis har man i Hedensted Kommune erkendt,
at organisering kan øge muligheden for at udvikle ideer
med radikale effekter. Politikere og repræsentanter fra
forvaltningen mødes i såkaldte ’forstyrrelsesgrupper’,
hvor de i fællesskab udvikler bud på ny velfærd.
Borgmesteren og kommunaldirektøren nedsatte i 2012
forstyrrelsesgrupperne, bl.a. ud fra et ønske om at skabe
bred opbakning til forandringerne på et så tidligt tidspunkt
som muligt. Også inden konkrete løsninger bliver udviklet.
I Stenderup – et af kommunens små lokalsamfund – har
borgere bl.a. taget initiativ til en frivillig hjælpebank, hvor
borgere kan tilbyde deres hjælp samt rekvirere hjælp, for
eksempel hvis man har brug for ledsagelse til lægebesøg
eller transport til indkøb.
Organisering og radikal velfærdsinnovation er et nyt felt
Tænketanken for Radikal Velfærdsinnovation har arbejdet
med at oversætte tænkningen fra den britiske Radical
Efficiency-rapport til en dansk kontekst. Nogle elementer
har vi udeladt, mens andre er tilføjet. I Danmark har
vi arbejdet meget med, hvordan vi arbejder sammen:
Fagforeninger, arbejdsgivere, organisationsmodeller og
HR-afdelinger har spillet ind. Derfor er det også nødvendigt
at se på, om vi har de rigtige organisationer til at skabe
forandringer, der giver nok velfærdseffekt.

Organisering af innovationen –På vej mod radikale effekter

ORGANISERING OG RADIKAL INNOVATION
NYT BLIK PÅ UDFORDRINGER
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Det skal ikke gøres til et succeskriterium, at velfærdsorganisationer genopfinder sig selv og indfører nye
strukturer i organisationerne. Tværtimod. Det er fortsat
effekterne, der tæller. Organisering er alene et middel, aldrig
et mål i sig selv. Derfor skal en reorganisering – eller ny
organisering – også kun ske, hvis det fremmer innovationen
og maksimerer effekter af innovationsarbejdet.
Organisering kan ikke stå alene, men fra det nye blik
på udfordringer og fra de nye løsninger. Se model ovenfor.
Samtidig har måden, vi organiserer os på, betydning for,
hvordan vi genererer nye indsigter, hvordan vi griber nye
målgrupper an, og hvordan vi arbejder med at finde nye
ressourcer, der kan bidrage til nye velfærdsløsninger. Se
boks til højre.
Der er desværre et stykke vej til færdige opskrifter på
hensigtsmæssige organiseringsformer. Men udviklingen er
så småt i gang flere steder. Det ser vi bl.a., hvis vi kigger os
om i det kommunale landskab. Hedensted, Vejle, Viborg
og Odense er nogle af de kommuner, der eksperimenterer
med nye organiseringsformer. De fire kommuner betræder
stort set ukendt territorium, og de har da også grebet
arbejdet an på forskellig måde.

Organisering og Radical
Efficiency-modellen

Organisering er et tværgående tema. Hvordan vi bedst
organiserer os, skal ses i sammenhæng med de tre perspektiver
om ny viden, nye målgrupper og nye ressourcer.

Her er tre spørgsmål, der kan bidrage til at sikre sammenhæng
mellem vores organisation og arbejdet med radikal
velfærdsinnovation.
Et spørgsmål om organisering og ny viden

Hvordan kan vi organisere os, så vi genererer ny viden og nye
indsigter både internt i organisationen og eksternt?
Et spørgsmål om organisering og nye målgrupper

Hvordan kan vi organisere os, så kerneopgaven er i centrum af
vores arbejde og kendt for alle?
Et spørgsmål om organisering og nye ressourcer

Hvordan kan vores organisering understøtte et system, der i
højere grad faciliterer end leverer velfærd?

43

ODENSE KOMMUNE – NY VIRKELIG, NY VELFÆRD
Som del af strategien 'Ny virkelighed – ny velfærd' er hele kommunen,
fra frontlinje til politikere, i gang med at lave om på, hvordan man
tænker, udvikler og leverer velfærd i Odense. Borgeren er i centrum
for arbejdet med at nytænke og reorganisere kommunen. Det er
borgerens aktivitet, der skal være med til at skabe den nye velfærd.
Derfor skal kommunens nye rolle være at fremme og understøtte den
aktive odenseaner.
Kommunen skal ikke først og fremmest være en velfærdsleverandør,
og borgeren skal ikke være en velfærdskunde. Strategien sætter som
mål, at borgerne skal være ”medskabere” og ”partnere” i velfærden, og
at skellet mellem kommune og borgere ”udviskes”.
Hverdagsrehabiliteringen for ældre bruger en del af de samme
udtryk og tænkemåder. Nu træner mange kommuner borgere til
at kunne generhverve tidligere færdigheder. De mange initiativer i
Odense Kommune, der er fulgt i kølvandet på 'Ny virkelighed – ny
velfærd', bruger også tænkningen fra hverdagsrehabiliteringen på
tværs af forvaltninger og initiativer – og strækker dem altså videre
end ældreområdet.
F.eks. er hele Ældre- og Handicapforvaltningen organiseret ud
fra hverdagsrehabiliteringens principper. Nu skal den enkelte borger
møde støtte i lige præcis sit forløb, og mødet med forvaltningen skal

opleves som enkelt og gennemskueligt. Derfor har forvaltningen
organiseret sig efter borgerens forløb i stedet for efter egne fagligheder.
Det vil i praksis sige, om der er tale om et kort, længere eller varigt
forløb. Forvaltningen arbejder på at skabe én indgang for borgerne,
så de ikke skal henvende sig flere steder, og ledere og medarbejdere
arbejder meget mere sammen på tværs af fagligheder end tidligere.
Også Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har indrettet
orga-nisationen, så man arbejder ud fra principper, der ligner dem
fra hverdagsrehabiliteringen. Forvaltningen har defineret, at dens
opgave er at hjælpe borgerne til at udvikle de færdigheder, normer og
egenskaber, der er nødvendige for, at de kan klare sig i samfundet. Den
administrerende direktør i forvaltningen, Peter Pietras, udtrykker
det således: ”Den måde, vi leverer velfærd på, ændrer sig ret radikalt.
Før gav vi borgerne omsorg. Nu giver vi dem progression. Før kunne
du blive klappet på håret og få en blød pude at ligge på. Nu får du en
lang gåtur, så vi kan få dig på højkant.”
Der har været en udbredt forståelse i den offentlige sektor – og
også ofte i den offentlige debat – af, at mere altid var bedre, når det
drejede sig om offentlig service. Det prøver Odense Kommune og
Peter Pietras at gøre op med. For ham er det afgørende, hvilken effekt
indsatsen har for borgeren.

HEDENSTED KOMMUNE INDDRAGER POLITIKERNE
I INNOVATIONSARBEJDET
I Hedensted begynder arbejdet med at genopfinde kommunen med
det politiske niveau, fordi man blandt politikere og direktion har
erkendt, at radikale forandringer hverken kan eller bør ske uden
aktiv involvering fra byrådet. Målet er i stedet at udvikle politik på
en ny måde for at skabe bedre ledelse og klarere retning samt øget
opbakning og legitimitet til det efterfølgende arbejde i kommunen
Konkret er oprettelsen af ’forstyrrelsesgrupper’ et af de initiativer,
der i Hedensted bringer politikere og embedsværk sammen om ny
politikudvikling. Kommunen har, med borgmester Kirsten Terkilsen
(V) og kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller i spidsen, nedsat
fire forstyrrelsesgrupper, der på hver sit område har til formål at
understøtte udviklingen af de mere vidtgående – eller radikale – ideer.
Forstyrrelsesgrupperne blev nedsat i sommeren 2012, og de fire
grupper arbejder med hvert sit tema:
Sundhed
Trafik
Børn og unge er forskellige og normale
Slip civilsamfundet fri
Konkret har forstyrrelsesgruppen vedrørende ”Slip civilsamfundet
fri" diskuteret, bl.a. hvordan man kan give mere ansvar tilbage
til lokalsamfundene. Et andet tema, der har været diskuteret, er,
hvordan de små lokalsamfund igen kan blive attraktive og tiltrække
nye borgere.
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Som følge af arbejdet udsendte kommunen en invitation til borgere
i de tre lokalsamfund Tørring, Rårup og Stenderup, hvor man
inviterede civilsamfundet til være med til at udvikle fremtidens
velfærd. Det er der bl.a. kommet et stort civilt engagement ud af.
I Stenderup er der eksempelvis igangsat en seniorklub, en frivillig
hjælpebank, hvor man kan udveksle hjælp), og der er oprettet
lektiecafe, juniorklub m.m.
I Tørring bringer frivillige biblioteksbøger til døren, så borgere, der
ikke selv har mulighed for at besøge biblioteket, nu får bøger bragt ud
af frivillige, og der er etableret en mentorordning, så gymnasie-elever,
der har brug for en ekstra hånd, kan få dette af forskellige frivillige.
Som udløber af trafik-gruppen er der hentet en besparelse på et par
millioner kroner i år som følge af en anden form for tilrettelæggelse af
ruterne og en generel kæmning af kørselsområdet, og der planlægges
pendler-ordninger, delebil-ordninger m.v. i den kommende tid.

VIBORG KOMMUNE I SAMARBEJDE MED
AALBORG UNIVERSITET
Viborg Kommune, der er en af ni såkaldte frikommuner, kan som
mange andre kommuner se frem til at andelen af ældre i kommunen
stiger. I Viborg vil der i 2025 være over 6.000 flere personer over
65 år end i 2010. Det svarer til en stigning på hele 42 pct. Samtidig
stiger antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 år) kun
med ca. 1.000 personer. Det er en væsentlig del af baggrunden for, at
kommunen i december 2011 vedtog en innovationsstrategi.
I denne står der blandt andet: ”Innovation kræver også
risikovillighed – politisk, økonomisk og fagligt. Det er afgørende, at
der findes en kultur, hvor det er accepteret at fejle. På et kvalificeret
grundlag, naturligvis!” Udviklingskonsulent Morten Rüsz, der
arbejder med strategien til dagligt, supplerer strategien: ”Vi bevæger
os ind på usikker grund uden kommissorier og fastlagte mål, og vi
skal lære, mens vi går.”
Strategien skelner eksplicit mellem hverdagsinnovation og radikal
innovation. Hverdagsinnovationen koordineres decentralt af den
enkelte leder, mens den radikale innovation tilrettelægges som
centralt koordinerede processer, der skal sikre størst mulig effekt.
Som en del af arbejdet med at skabe radikal innovation har Viborg
Kommune etableret et samarbejde med forskere fra Aalborg
Universitet om at udvikle nye måder at tænke og producere velfærd

på. Universitetet skal dels assistere kommunen med den nyeste
viden, men projektejerne af de væsentligste innovationsprojekter
er også ansatte på Universitetet. Det er en ny måde at organisere
innovationsarbejdet på, der skal bidrage til at nå radikale effekter, da
projekterne også har forpligtigelser uden for kommunen. Arbejdet
foregår inden for tre fokusområder:
Flest muligt i arbejde
Børn og unges vej til voksenlivet
Alt det administrative bøvl
Kommunen eksperimenterer også med nye organiseringsformer. For
hvert af de tre fokusområder etablerer man i øjeblikket en såkaldt
”legestue” bestående af medarbejdere, borgere, politikere, ledere og
wildcards, der er personer, som ikke har noget med området at gøre
til dagligt, og skal bidrage til at tænke i nye baner. Herudover er der
til hver ”legestue” tilknyttet en direktør – dog ikke den direktør, der
til daglig har ansvaret for området. Det er nemlig en væsentlig del af
arbejdet at innovationsstrategien skal gå på tværs af organisationen
og udfordre søljetænkning i kommunen.

Om innovationslegestuerne i Viborg Kommune:

“I legestuerne har byrådspolitikerne en anden rolle end
de plejer. Frem for at have beslutningskompetence,
deltager de i en ideudviklingsproces på lige fod med de
andre deltagere. Det er nyt.”
Lasse Jacobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune

VEJLE KOMMUNE GENOPFINDER FOLKESKOLEN
Hvis skolen ikke fandtes, hvordan ville du så opfinde den? Det er det
gennemgående spørgsmål i et stort anlagt innovationsforløb, som
siden 2010 har skullet nytænke og reformere organisation, pædagogik
og læringsprocesser på folkeskolerne i Vejle Kommune.
”Skolen i bevægelse”, kalder kommunen initiativet, der er blevet
til ud fra en erkendelse af, at samfundet ændrer sig og har ændret
sig, hurtigere end man kan påstå, at folkeskolen har gjort det. Selv
om mange skoler præsterer godt under de forhold, som de opererer
under, kan de, med skolechef i Vejle Kommune Anette Jensens ord,
”ikke blive ved med at agere under en lovgivning og en tænkning, der
hører en svunden fortid til”.
Hun fortsætter: ”Vi må i stedet være åbne for, at dybtgående
ændringer er nødvendige. Målet for projekt ”Skolen i bevægelse” er
derfor at gennemføre en radikal innovativ proces, der fører os i en
ny retning i forhold til at sikre de kommende generationer optimale
betingelser for udvikling og læring. Det vil udfordre vore vaner og

måder at arbejde på i skolen. Det vil udfordre vores organisering
af læring og udvikling og af skolen som organisation. Og det vil
udfordre de lovgivnings- og overenskomstmæssige rammer, vi driver
skole under.”
Både elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere og andre
faggrupper har været inviteret med til at nytænke folkeskolen.
Omkring 350 personer har deltaget i en række camps, der har udviklet
forskellige prototyper til, hvordan skolen skal se ud i fremtiden.
Der er allerede sket en række ændringer i skolerne i Vejle, men
det er en central ide i projektet, at ikke alle skoler i kommunen skal
være ens. De har forskellige forudsætninger og opgaver, og skal derfor
organisere undervisning og aktiviteter forskelligt. En del af skolerne
arbejder nu med at blande eleverne i grupper på tværs af alder, og
flere skoler har også en rullende skolestart med seks skolestartsdage
fordelt over skoleåret. Det skal sikre større fleksibilitet i overgangen
mellem daginstitution og skole.
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INTERVIEW:

Værsgo – der er frit valg på begrænsede hylder
Med Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør, Hedensted Kommune
og Thomas Harttung, bestyrelsesformand, Aarstiderne

A

arstiderne sælger økologisk frugt og grønt via en
internetbaseret abonnementsordning. Her kan
travle familier og andre, der vil betale for at få
de gode råvarer leveret til døren, abonnere på forskellige
frugt-, grønt- og måltidskasser. Men det har de ikke altid
kunnet gøre. Historien om grøntsagskasserne begynder
med en traditionel produktion, der leverer korn og frø til de
store andelsselskaber. I dag er Barritskov først og fremmest
hjemsted for Aarstidernes pakkeri og administration.
Herfra pakkes de mange kasser, der flere gange ugentligt
distribueres til kunder i hele landet. Forretningen er vokset,
og Aarstiderne har givet danskerne helt nye muligheder.
Virksomheden bygger sine aktiviteter på en forretningsmodel, der giver kunderne frit valg inden for et begrænset
antal forskellige grøntsags-, frugt- og måltidskasser. Det
er en inspiration for fremtidens velfærdsydelser, hvis
man spørger Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør
i Hedensted – Aarstidernes hjemkommune: ”Først og
fremmest indså Aarstiderne i tide, at de måtte gøre tingene
helt anderledes. De opdagede, at de måtte finde en anden
platform og skabe relationer til deres kunder. Thomas
Harttung (medstifter af Aarstiderne, red.) havde modet og
fremsynet til at vende tingene på hovedet og skabe noget helt
nyt. Det skal vi også have i kommunerne, og jeg tror faktisk,
at det mod er til stede i Hedensted Kommune.”

Nye forretningsmodeller udfordrer
rammerne
Aarstiderne tog i 1999 hul på en radikal omlægning
af deres forretning. Fra at være en bulkproducent, der
producerede standardvarer til et marked præget af mange
udbydere og hård konkurrence, gik man over til en model,
hvor salget var baseret på en abonnementsordning. Det

satte Aarstiderne i en position, hvor de fik langt større
indflydelse på prissætningen af de varer, de solgte.
Om omlægningen fortæller Thomas Harttung: ”Før
omlægningen var overlevelseskriteriet for en virksomhed som
vores at være 5-10 pct. mere effektive end konkurrenterne.
Da vi begyndte at producere og sælge grøntsager gennem en
abonnementsordning, etablerede vi et helt nyt univers, der
ikke fandtes i forvejen. Nu leverer vi jo ikke bare et fysisk
produkt, men et helt system af produkter og viden. Vi leverer
i dag en samlet løsning til vores kunder – i stedet for blot at
sælge de enkelte komponenter.”
I Danmark var Aarstidernes abonnementskoncept nyt.
Det betød, at bankens begrænsede lånelyst var tæt på
at spænde ben for forretningen. Realiseringen af det nye
forretningskoncept blev altså udfordret af omgivende

“Det viste sig at være
uforholdsmæssigt dyrt at
give frit valg på alle hylder,
for udgifterne steg nærmest
eksponentielt, jo flere valg vi
gav vore kunder.”
Thomas Harttung,
bestyrelsesformand for Aarstiderne
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strukturer. At Aarstiderne måtte udfordre rammerne, før
en ny forretningsmulighed kunne realiseres, er en læring
med relevans for kommunaldirektøren. Ifølge Jesper
Thyrring Møller er det vigtigt at huske, at man ved at
blive inden for de samme rammer blot producerer mere
af det samme. Med andre ord er der altså behov for, at
innovationsarbejdet organiseres anderledes og skubber til
rammerne, når kommunerne skal udvikle ny velfærd.
Hos direktionen i Hedensted Kommune har man også
erkendt, at det er nødvendigt at kigge indad, før de virkelig
radikale nybrud kan ske: ”I dag tager vi ofte kun stilling
til de ting, der ligger inden for lyskeglens rækkevidde. Men
vi har brug for et nyt skelet for samarbejdet, der er mere
åbent, og hvor flere ting sættes i spil. Når vi har fundet andre
strukturer at arbejde inden for, kan vi skabe nogle helt
andre løsninger. I sidste ende handler det om, at vi skal finde
formen på fremtidens velfærdssamfund.”
Bæredygtig velfærd betyder færre valg
Undervejs i omlægningen forsøgte Aarstiderne sig som
online-supermarked, hvor kunderne via internettet kunne
udvælge lige præcis de varer, de ønskede at få leveret til
døren.
Men forretningsmodellen var for tung, og Aarstiderne
tabte penge på den nye forretning. Thomas Harttung
beskriver det mislykkede eventyr således: ”Det viste sig at
være uforholdsmæssigt dyrt at give frit valg på alle hylder,
for udgifterne steg nærmest eksponentielt, jo flere valg vi gav
vore kunder. Samtidig var der en risiko for, at vi endte som
tavse distributører af varer, når vores virkelige styrke er den
viden, vi leverer sammen med kassens indhold."
I stedet valgte Aarstiderne at satse på frugt- og grønt48
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kasserne. Siden er også måltidskasser kommet til, hvor
man køber en kasse med ingredienser til hele måltider.
Men ideen er den samme: At give abonnenterne frit valg på
begrænsede hylder.
Det er en model, der, ifølge Jesper Thyrring Møller, har
stor relevans for den offentlige sektor. Kommunaldirektøren
kan se, hvordan fravalget af et stort varesortiment til fordel
for færre men sammenhængende løsninger kan overføres
til den kommunale virkelighed: ”Vi skal ikke opgive at
have fokus på produktivitet og effektivitet, men laver vi
hundredvis af forskellige produkter, bliver omkostningerne
– effektiv produktion eller ej – alligevel alt for høje. Vi
skal i stedet være skarpe på, hvilke opgaver der er vores
kerneopgaver som kommune. Og dem skal vi så producere
effektivt. Det er den bæredygtige måde at lave velfærd på.
Som offentlig velfærdsudbyder har vi simpelthen ikke råd til
at lade borgerne have frit valg på alle hylder,” siger Jesper
Thyrring Møller.
Ifølge kommunaldirektøren er der altså grund til at
overveje, om kommunen, i stedet for at producere mange
forskellige velfærdsydelser, kan organisere velfærden
omkring færre men væsentlige kerneopgaver, hvor kvaliteten kan være i top.
Bæredygtighed og ressourcebevidsthed går igen hos
Aarstiderne. Da Barritskov overgik fra konventionel drift
til økologisk drift, tilsluttede man sig et regelsæt, der
rækker videre end til fraværet af pesticider, gmo’er og
kunstgødning. Det handler bl.a. om at minimere brugen af
fossile brændsler og om at fremme såvel dyrevelfærden som
den biologiske mangfoldighed. Og ud over at Aarstidernes
forretningsmodel er økonomisk bæredygtig – Aarstiderne
omsatte i 2011 for 261 mio. kr. og tjente 4,8 mio. kr. før skat
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“I dag tager vi ofte kun stilling til de ting, der
ligger inden for lyskeglens rækkevidde. Men vi
har brug for et nyt skelet for samarbejdet, der er
mere åbent, og hvor flere ting sættes i spil. Når vi
har fundet andre strukturer at arbejde inden for,
kan vi skabe nogle helt andre løsninger.”
Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør,
Hedensted Kommune

– så er selve modellen ifølge Thomas Harttung også med til
at minimere spildet hos kunderne. Ressourcebevidsthed er
nøgleordet: ”En del af vores dna er at være ressourcebevidste.
Vi kan godt se, at jo flere valg vi giver folk, jo mere spild
opstår der. Især når vi taler om letfordærvelige varer som
grøntsager og frugt. Vi vil ikke vokse, hvis det betyder, at vi
bidrager til overforbruget. Og så kan det da godt være, at vi
går glip af noget forretning, men sådan må det være.”
I den offentlige velfærdskontekst står tankegangen
om frit valg på bestemte hylder i skarp kontrast til den
retorik, vi kender fra de sidste årtier. Her har vi hørt tale,
der mere ligner detailhandlens sprogbrug. Velfærd er
blevet omtalt som service, og borgerne har (i perioder)
haft behandlingsgaranti og frit valg i valget af sygehuse.
Borgerbutikker er endnu en af de opfindelser, der gør
supermarkedsanalogien oplagt.

forudsætning og en værdi i sig selv.”
For Thomas Harttung og Aarstiderne er tillid også et
nøgleord. Abonnenterne er en del af ideen med Aarstiderne, og limen er den tillid, der eksisterer mellem kunde
og virksomhed: ”Tillid er en vigtig parameter her. Frit
valg på alle hylder er jo perfekt i de tilfælde, hvor der ikke
er en tillidsrelation mellem køber og sælger. Så kan køber
bestemme sig til, lige præcis hvad han ønsker, og tilfredsstille
sine egne behov. Men med vores forretningsmodel begrænser
vi udvalget, men siger samtidig, at det her mener vi er det
bedste bud i denne uge. Vi hjælper kunderne med at træffe
nogle valg på et område, hvor vi er særligt kompetente. Vi
har levet i en frit-valg-på-alle-hylder-æra i de sidste mange
år, og hvis ikke vi ændrer tænkemåde, løber vi tør for
ressourcer.”

Tillid er afgørende, når det frie valg
begrænses
Hedensteds kommunaldirektør vil ikke kalde borgerne
for kunder, så her stopper den direkte oversættelse fra
forretningsverdenen til en kommunal kontekst. Men en
af de ting, som kommunaldirektøren gerne så, at hans
organisation bliver bedre til at skabe, er tillid mellem
system og borger.
Ifølge Jesper Thyrring Møller er tillid nemlig forudsætningen for, at kommunen i fremtiden kan organisere
velfærden ud fra et princip om frit valg på begrænsede
hylder: ”Tillid er forudsætningen for, at vi kan bygge et
system, hvor der er begrænsede valgmuligheder for de
ydelser, som vi producerer. Tillid indebærer bl.a., at vi er
langt mere involverende. Og her er tillidsrelationer både en
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Jesper Thyrring Møller

Thomas Harttung

Kommunaldirektør i Hedensted Kommune.

Bestyrelsesformand for Aarstiderne.

Uddannet cand.oecon. ved Aarhus Universitet 1990.

Direktør for GreenCarbon og BlackCarbon A/S, som
udvikler klimateknologier.

Tidligere ansat som fuldmægtig i Nordjyllands Amt,
Børn og Unge. Fra 1993 souschef på Social- og Sundhedsområdet samt kommunaldirektør i TørringUldum Kommune i 2000 og herefter i Hedensted
Kommune fra 2006.
Holder flere oplæg om tværkommunale samarbejder, værdibaseret og dialogdrevet personalepolitik,
innovation, fremtidens velfærdssamfund og politiske
udviklingsprocesser.
Gift og har to børn på 11 og 15 år.

Formand for ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.
Medlem af Natur- og Landbrugskommissionen.
Bestyrelsesmedlem i The Sustainable Food Trust.
Medlem af Miljøstyrelsens tænketank for bæredygtigt
forbrug og grønne forretningsmodeller.
Økologisk landmand på Barritskov ved
Juelsminde.
Samboende med meritlærer
Rikke de Fine Lützhøft, 3 børn hver.

50

R adikal velfærdsinnovation

Organisering af innovationen –På vej mod radikale effekter

FLERE KILDER TIL NY ORGANISERING
Unboss: Jacob Bøtter og Lars Kolind er forfatterne til ledelsesbogen Unboss (2012). Bogen gør op med traditionelle ledelsesdogmer
og kan bruges som inspiration til, hvordan vi i fremtiden skal organisere og lede arbejdet i velfærdsorganisationerne.
http://unboss.com
iZone – eller New York City Innovation Zone: En organisation etableret med det formål at formulere centrale principper for
en skolereform i New York City og dernæst bidrage til, at principperne omsættes i lokal forandring. Innovationschef i MindLab
Christian Bason skrev i oktober 2012 en blog om vejen fra strategi til konkret handling.
https://www.mm.dk/innovationsmaskine-hjaelper-new-yorks-skoler
Morning Star – familien som model for organisering: Den californiske tomatproducent Morning Star har organiseret sig
radikalt anderledes end ledelseslitteraturen foreskriver. Der er ingen chefer eller titler, men man efterligner familien som
organisatorisk model. http://www.hbr.org/2011/12/first-lets-fire-all-the-managers eller www.vimeo.com/28633983
Creative Councils: Titlen på et Nesta-projekt, der skal skabe viden om samt stimulere innovation i britiske kommuner. I alt deltager
seks kommuner (councils) i projektet. En af dem er Wigan, hvor man har udviklet og implementeret en ny økonomisk model for
sociale velfærdsopgaver, bl.a. ved bredt at aktivere lokale borgere og støtte og udvikle mikrovirksomheder.
http://www.vimeo.com/40690555
Find mere viden og flere kilder på
https://www.mm.dk/taenketanken-for-radikal-velfaerdsinnovation
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Arbejdsspørgsmål:
Hvordan arbejder I med innovation i dag i din organisation? Og med hvilken effekt?
Hvordan tror du, at innovationsarbejdet skulle
organiseres i din organisation, hvis effekten skulle være
endnu større?
Overvej også hvilke andre organisationer eller
virksomheder din organisation med fordel kunne lade
sig inspirere af, hvis effekterne af innovationsarbejdet
skulle være endnu større?

Tænketankens medlemmer svarer
Benny Balsgaard, kommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn
Kommune:
Der skal være en organisering, der kan følge op på ideer om
nye metode. Men det handler i lige så høj grad om at få øje
på det moment, hvor "noget er ved at ske" og at have mod
til at følge udviklingen, indtil den folder sig ud - eller viser
sig at være en blindgyde. Endelig anser jeg det for centralt,
at vi er agile og dynamiske i relation til både struktur og
kulturperspektivet i vores organisation.
Anette Jensen, chef for Uddannelse & Læring, Børn og
Unge, Vejle Kommune:
Med projektet ”Skolen i bevægelse” har Vejle Kommune
iværksat det til dato største innovative arbejde på
skoleområdet. Mange lærere og pædagoger oplever, at det
er blevet sjovere at gå på arbejde, lederne oplever større
engagement, og sidst men ikke mindst oplever eleverne, at
skoledagen er blevet mere interessant. Vi skal bryde med de
traditionelle hierarkier og mødeformer, og vi skal arbejdes
endnu mere med digital videndeling. I Vejle arbejder vi i
øjeblikket med webinar, hvor lærere, pædagoger og elever
kan videndele, så den enkelte ikke behøver at opfinde den
dybe tallerken selv.
Dorte Eastwood, handicap- og psykiatrichef, Silkeborg
kommune:
I Silkeborg kommune arbejder vi med innovation ud fra
en praktisk, helhedsorienteret og kulturel indfaldsvinkel.
Innovation har været dagsordenen siden 2009, og er også en
del af koncernledelsens strategiplan 2013-2014. Vi tror, at vi
kan styrke effekten af innovationsarbejdet ved at oprette en
helt ny innovationsenhed, der arbejder netværksorienteret
på tværs af organisationen med fokus på at implementere
samarbejdsdrevne innovationsprojekter.
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