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Forord

Dagens danske velfærdsdebat handler om penge. Når man følger den, kan man 
tro, at vi står på afgrundens rand. At det økonomiske og demografiske pres 

betyder, at fremtidens velfærdssamfund kun kan blive dårligere, end det vi har haft. 
Mange taler om at ”redde” og ”lappe på” den eksisterende velfærdsmodel.

Vores påstand er, at selv hvis nogen kom med en papkasse med et stort antal mil-
liarder, ville der stadig være grundlæggende udfordringer – måske fejl – i vores sam-
fundsmodel. Debatten bør derfor ikke kun handle om, hvad velfærd koster, og hvor 
meget af den vi har råd til. Vi skal bruge anledningen til at nytænke, udvikle og 
skabe bedre velfærd i fællesskab mellem flere parter. 

Velfærden skal også være ”holdbar”. I dag tænker vi ofte dette begreb i Finansmi-
nisterielle baner: Hvordan holdes skattetryk og budgetunderskud i ave? Men vores 
velfærdssamfund kan også være uholdbart på andre punkter. Passer vi nok på den 
sociale holdbarhed? Den menneskelige holdbarhed?

I den offentlige debat taler man oftest om velfærd som ydelser, der produceres af 
staten, regionerne og – især – kommunerne. Mere velfærd kræver flere kommunalt an-
satte og flere kommunale udgifter. Og omvendt: Færre kommunalt ansatte og mindre 
budgetter betyder mindre velfærd. 

Men når man reducerer velfærdssamfundet til en kommunal ”pølsefabrik” – eller 
i bedste fald servicevirksomhed – glemmer man grundværdierne i et velfærdssam-
fund. Oprindelig betyder ”velfærd” at færdes vel, det vil sige at få en god rejse (gen-
nem livet) – eller at have et godt liv. ”Samfundet” betyder at finde sammen. Velfærds-
samfundet er ideen om, at det gode liv skabes i relationer, fællesskaber og netværk 
med andre. 

Med udgangspunkt i ønsket om, at velfærdssamfundet skal værne om det gode liv 

Et velfærdssamfund 
med flere ressourcer
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Forord

"Ressourcedanmark er vores bud på et 
velfærdssamfund, der er holdbart, ikke kun økonomisk, 

men også menneskeligt og socialt." 

i fællesskab, efterlyser vi et nyt syn på velfærd. Ja, splinternyt er det heldigvis ikke, 
for det praktiseres allerede rundt omkring. Men vi efterlyser, at vi danskere mere 
systematisk begynder at tænke i, at der er ressourcer mange steder i vores land, og 
at der kan opstå nye løsninger, bedre kvalitet og større tilfredshed ved at lade flere 
samarbejde. 

Den enkelte dansker og grupper af danskere kan få et bedre liv – hver for sig og 
sammen – på andre måder end ved at skrue op for antallet af offentligt ansatte. Vores 
liv skabes sammen med mange andre: Familien, vennerne, netværket, de frivillige 
foreninger, stærke lokalsamfund, socialøkonomiske virksomheder og aktive borgere 
med nye og gode ideer. Hver for sig – og ikke mindst i samspil med hinanden og 
med kommunerne – kan de bidrage med nye løsninger, der gør op med den mentale 
indespærring, som følger af dogmet om, at velfærd er lig med kommunalt ansatte.

Det er baggrunden for, at vi sammen med yderligere 19 velfærdsorganisationer i 
det seneste halve år har gennemført projektet Ressourcedanmark. Vi har ønsket at 
undersøge, hvordan et velfærdssamfund baseret på socialt og økonomisk bæredyg-
tige ressourcer kan se ud. 

DER ER MASSER AF VELFÆRDSRESSOURCER
Den gode nyhed er, at der er masser af velfærdsressourcer i Danmark. Der er res-
sourcer, der er lige til at sætte i spil. Ressourcer, der kan vokse frem, hvis vi investerer 
rigtigt i de kommende år. Og ressourcer, vi allerede kender, men som vi kan bruge 
langt bedre, end vi gør i dag. Vi taler om borgere, frivillige, offentlige medarbejdere, 
private virksomheder, bygninger, teknologi og meget mere. 

Fælles for velfærdsressourcerne er, at de forløses, når de indgår i eller skaber grund-
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Forord

lag for relationer, fællesskaber og netværk. Det er her, at engagementet og energien 
ligger. Og når de omsættes på den måde, giver det grobund for, at nye ressourcer vokser 
frem. Vi skal altså arbejde efter at skabe et velfærdssamfund med flere relationer, 
fællesskaber og netværk – og der skal arbejdes aktivt på at fremme og facilitere dem.

Ud fra vores erfaringer både som enkeltorganisationer og i projektet ser vi tre sær-
ligt vigtige områder, når man skal søge efter og sætte flere ressourcer i spil:

Tænk i ressourcer og muligheder i stedet for i nedskæringer og problemer – i de 
allerfleste tilfælde er der skjulte ressourcer, som kan bidrage til en løsning.

Tænk i motivation og brug engagementet – ingen tænder på at blive spændt for en 
vogn eller få tørret andres ansvar af på sig.

Dyrk relationerne mellem forskellige aktører – ressourcerne kommer bedre i 
spil gennem samarbejde på tværs, når man forstår og respekterer forskelligheder.

Der er sikkert mange, der vil vægre sig mod, at vi bruger begrebet ”ressourcer” til at 
beskrive borgere, bygninger og teknologier over en kam. Det forstår vi godt, og det 
er ikke vores pointe, at alt, vi her kalder ressourcer, skal behandles ens. Pointen er i 
stedet, at vi skal se ressourcer langt bredere, end vi har vænnet os til i den gamle vel-
færdsmodel. Vi ønsker med dette projekt at skubbe velfærdsdebatten i den retning.

RESSOURCEDANMARK ER IKKE EN UTOPI
Ressourcedanmark er en idé – en vision, om man vil – om et velfærdssamfund, der 
bygger på flere og mere socialt og økonomisk bæredygtige ressourcer. Men det er 
ikke en utopi, og denne publikation er ikke et fremtidsscenarie.

For vi ser Ressourcedanmark mange steder allerede. I det gamle velfærdssam-
funds sprækker kan vi se ressourcerne pible frem. Ting, vi måske i dag kun ser i 
glimt, og som hver for sig kan synes ubetydelige, men hvis der bliver tilstrækkeligt 
mange af dem – ja, så er vi ved at være der. Og det er vores ambition: At vi kan gøre 
disse små glimt til en samlet tilgang i velfærdssamfundet, ved at være mere bevidste 
om de skjulte ressourcer og ved at turde tænke i forøget samarbejde om at udvikle 
nye løsninger.

Den største risiko for velfærdssamfundets videre udvikling er, at vi ikke erkender 
den gamle velfærdstænknings utilstrækkeligheder og de lappeløsninger, den fører til. 
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Vi har i projektet talt om ”polyfilla-løsninger” og ”polyfilla-velfærd”. Det er, når vi 
ikke anerkender ressourcernes forskelligheder og særlige egenskaber, men f.eks. bru-
ger nye typer af ressourcer som erstatning for de ressourcer, vi mangler. Et eksempel 
er, når man tror, at man kan erstatte offentlige medarbejdere én til én med frivillige 
eller aktive borgere. Erfaringen er, at det ikke virker – hverken for de frivillige, det 
offentlige eller borgerne.

MANGE VEJE FØRER TIL RESSOURCEDANMARK
Der er ikke én vej til Ressourcedanmark. Der er mange – også flere, end vi kan be-
skrive i én publikation. Men vi har valgt nogle ud og præsenterer dem her i et guide-
format, hvor man kan dykke ned i de temaer, man har særlig interesse i. Denne publi-
kation skal derfor ikke læses fra ende til anden. Det er snarere et værktøj, som du kan 
gå til og fra, forfra og bagfra. Vi håber, at de mange glimt i publikationen tilsammen 
vil give dig et billede af det Ressourcedanmark, vi ser for os. Og vi håber, at det kan 
inspirere dig i dit arbejde med at udvikle velfærden, uanset hvor du befinder dig. 

Ressourcedanmark er nemlig ikke en nødløsning på de udfordringer, vores nuvæ-
rende velfærdssamfund står over for. Det er derimod vores bud på et velfærdssam-
fund, der er holdbart, ikke kun økonomisk, men også menneskeligt og socialt. 

God læselyst!

Astrid Læssø Christensen, direktør, Mandag Morgen Velfærd
Benny Balsgaard, kommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune
Leif Gjørtz Christensen, direktør for job og velfærd, Viborg Kommune
Michael Teit Nielsen, underdirektør, Ældre Sagen
Peter Sinding Poulsen, direktør for uddannelse og arbejdsmarked, Horsens Kommune
René Junker, direktør for børn, unge og familier samt lokaldemokrati, Holbæk Kommune
Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder, Dansk Folkeoplysnings Samråd
Yvonne Barnholdt, direktør for social og sundhed, Roskilde Kommune

Publikationen bygger på analyser, diskussioner, vurderinger, cases og ideer fra styregruppen og taskforcen i projektet 
Ressourcedanmark. Mandag Morgen alene er ansvarlig for de redaktionelle valg og den endelige tekst.
Publikationen kan downloades gratis på www.mm.dk. Her kan du også læse mere om processen i projektet 
Ressourcedanmark.
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Om projektet

Om projektet 
Ressourcedanmark

Formålet med projektet Ressourcedanmark har været at sætte ord 
og billeder på – samt vise veje til realisering af – et velfærdssam-
fund, hvor flere ressourcer sættes i spil. Det handler både om at se 
flere eksisterende ressourcer og om at udvikle nye. Ambitionen er, 
at vi kan udvikle et velfærdssamfund, der er bedre og mere bære-
dygtigt end nogensinde.

Projektet er initieret af Mandag Morgen og gennemført i samarbejde 
med en styregruppe bestående af 7 organisationer og en taskforce 
bestående af 19 organisationer.

Styregruppen og taskforcen har i perioden august 2012 til februar 
2013 holdt en række arbejdende møder. Her har vi diskuteret, hvor-
dan flere ressourcer kan bringes i spil i velfærden, oftest på bag-
grund af konkrete cases eller metoder. Diskussionerne er suppleret 
med analyser i Mandag Morgens Velfærdspanel, desk-research, 
ekspertinterview og indsamling af bidrag på konferencen Velfær-
dens Innovationsdag 2013.
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Om projektet

Følgende repræsentanter har deltaget i 
møder i styregruppen:

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder, 
tbk@dfs.dk  
Mai-Britt Tollund, udviklingskonsulent, 
mt@dfs.dk  
Flemming Jørgensen, bestyrelsesmedlem, 
fj@fdb.dk 

Faaborg-Midtfyn Kommune

Benny Balsgaard, kommunaldirektør, 
bba@faaborgmidtfyn.dk 

Holbæk Kommune

René Junker, direktør for børn, unge og 
familier samt lokaldemokrati, renej@holb.dk 
Brian Ahlquist, kulturchef, bwah@holb.dk 
 Julie Becher, strategichef, jube@holb.dk 

Horsens Kommune

Peter Sinding Poulsen, direktør for uddannelse 
og beskæftigelse, psp@horsens.dk 
Lise Uhre Pless, sekretariats- og udviklingschef, 
lup@horsens.dk 

Roskilde Kommune

Yvonne Barnholdt, direktør for social
og sundhed, yvonneb@roskilde.dk 
Margit Næsby, familiechef, 
margitn@roskilde.dk 

Viborg Kommune

Leif Gjørtz Christensen, direktør for job og 
velfærd, lgc@viborg.dk 
 Lars Stentoft, direktør for kultur, 
service og events, lkst@viborg.dk 

Ældre Sagen

Michael Teit Nielsen, underdirektør, 
mtn@aeldresagen.dk 
Ia Brix Ohmann, souschef, ibo@aeldresagen.dk 

Følgende repræsentanter har deltaget i 
møder i taskforcen:

Albertslund Kommune

 Søren Mørk Petersen, udviklingschef på 
Albertslund Bibliotek, smp@albertslundbib.dk 

ChangeMakers, Café Kaffegal og Social 
Business House

Brian Sørensen, socialøkonomisk direktør, 
info@briansoerensen.dk 

Dansk Flygtningehjælp: Mind Your Own 
Business 

 Maria Kavita Nielsen, projektchef, 
maria.kavita@drc.dk 

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder, 
tbk@dfs.dk  
Mai-Britt Tollund, udviklingskonsulent, 
mt@dfs.dk  

Danske Pensionister

Annette Schiøler, konsulent, 
konsulent@danskepensionister.dk 

Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark (FriSe)

 Casper Bo Danø, sekretariatsleder,
casper@frise.dk 

Frivilligrådet

 Terkel Andersen, sekretariatsleder, 
ta@frivilligraadet.dk 

Faaborg-Midtfyn Kommune

Aino Faldborg, kommunikationskonsulent, 
aif@faaborgmidtfyn.dk 
Mette Sohl Jensen, udviklingskonsulent, 
mso@faaborgmidtfyn.dk 

Gentofte Kommune

Thomas Langkilde, direktionssekretær 
(nyt job)

Gribskov Kommune

Inger Marie Vynne, vicekommunaldirektør, 
imvyn@gribskov.dk 
Elsebeth Kirk Muff, teamleder (nyt job)

Helsingør Kommune

 Laila Kildesgaard, direktør (nyt job)

Holbæk Kommune

Julie Becher, strategichef, jube@holb.dk 

Holstebro Kommune

Anders Kjærulff, direktør for kultur og 
sundhed, anders.kjaerulff@holstebro.dk 

Horsens Kommune

Cate Kristiansen, driftschef for handicap, 
psykiatri og socialt udsatte, ck@horsens.dk 

Kolding Kommune

Birte Muhs, udviklingschef, bimu@kolding.dk 

Kommunaldirektørforeningen
Jens Christian Birch, fri agent, jc@jcbirch.dk

Kriminalforsorgen

Lars Thuesen, udviklingschef, 
lars.thuesen@kriminalforsorgen.dk 

Props & Pearls

Birgitte Baht, indehaver, birgitte@baht.dk 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Anette Ørbæk Andersen, direktør, 
anette.oerbaek.andersen@rksk.dk 

Roskilde Kommune

Margit Næsby, familiechef, 
nargitn@roskilde.dk 

Skanderborg Kommune

Lisbet M. Jensen, konsulent, 
lisbet.m.jensen@skanderborg.dk 

Slagelse Kommune

Lars Bo Sørensen, centerleder, Bjergbyparken, 
lbsor@slagelse.dk 

Syddjurs Kommune

Poul Møller, direktør, pm@syddjurs.dk 

TV-Glad Fonden

Mikkel Holmbäck, adm. direktør, 
mikkel@tv-glad.dk 

Viborg Kommune

Morten Rüsz, udviklingskonsulent, 
5mr@viborg.dk 

Ældre Sagen

Charlotte Færch Lotz, funktionsleder, 
cfl@aeldresagen.dk 
 Lis V. Hjorth, udviklingskonsulent, 
lvh@aeldresagen.dk 
Olav Felbo, chefkonsulent,  
of@aeldresagen.dk
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”Jeg er ikke ubetinget vild med 
ressourcebegrebet. Men vi 
er ved at strande i en negativ 
fortælling om, at pengene bliver 
færre og færre. Derfor giver det 
mening at tale om ressourcer.   
Vi har behov for at se nye steder 
hen for at finde det brændstof, 
som velfærdssamfundet skal 
køre på fremover.”
Leif Gjørtz Christensen, direktør for job og velfærd  i 

Viborg Kommune.
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Læsevejledning

Sådan kan du bruge denne 
publikation: En rejseguide til 
Ressourcedanmark
Der er mange veje til Ressourcedanmark. Derfor 
er rapporten inspireret af de klassiske rejseguider, 
hvor man kan dykke ned i netop de dele, man har 
interesse for. Her får man et billede af forskellige 
områder i det land, man skal besøge. 

Nedenfor får du et overblik over de enkelte 
afsnit, så du kan begynde netop der, hvor det er 
mest relevant for dig og din organisation. Under-
vejs finder du en række  portrætter af danskere, 

HISTORIE 
Dansk velfærds begrundelse, indhold og form har 
ændret sig gennem tiden. I dette afsnit tager vi et 
historisk blik på forandringer i velfærdssamfundet 
– med særlig fokus på rollefordelingen mellem sek-
torer og på borgerens rolle og ansvar.

MINDSET
Erfaringen viser, at det er lettere sagt end gjort at se 
og bringe nye ressourcer i spil. I dette afsnit præsen-
terer vi de præmisser, som tankegangen bag Ressour-
cedanmark bygger på, og nogle af de greb, man kan 
udfordre sig selv og sin organisation med.

GEOGRAFI
Det kan let blive meget abstrakt, når vi taler om en 
ny måde at tænke ressourcer i velfærdssamfundet på. 
I dette afsnit beskriver vi, hvordan vi kan blive mere 
konkrete ved at arbejde med arenaer.

KAPITLERNE I PUBLIKATIONEN

ARKITEKTUR 
Bygninger spiller en afgørende rolle, dels som ressour-
cer i sig selv, dels som steder, hvor nye ressourcer kan 
sættes i spil. I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan 
vi bruger rum og bygninger i Ressourcedanmark. 

SPROG
Hvis Ressourcedanmark skal blive virkelighed, er der 
behov for at udvikle den måde, vi taler om velfærd på. 
I dette afsnit ser vi på, hvordan sproget spiller en rolle 
for forandringsprocesser.

LEDELSE
Når velfærden ændrer sig, ændrer velfærdslederens 
rolle sig også. Det er ikke længere nok at lede indad 
i sin organisation. Man skal også lede udad. I dette 
afsnit ser vi på forskellige dimensioner af ledelse i 
Ressourcedanmark.

der på forskellig vis forsøger at sætte flere res-
sourcer fri i samfundet. Vi kalder dem ressour-
cedanskere. Du kan også finde en række gode 
eksempler under overskriften Case, der illustre-
rer, at Ressourcedanmark allerede findes i glimt 
derude. Undervejs finder du også en række inter-
nationale eksempler til inspiration.

Download rapporten gratis på www.mm.dk – 
både i sin helhed og som enkeltkapitler.
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Der findes masser af andre ressourcer i vores velfærdssamfund end dem, der beskrives i denne publikation. 

Se flere ressourcer på www.ressourcedanmark.dk. 
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Interview

”Vi har glemt de store styrker, som vores 
samfund har fået ved at stå sammen, hjælpes 
ad og finde løsninger på nye udfordringer. Der er 
siden 1970’erne kommet en forventning om, at 
kommunen og staten klarer problemerne for os. 
Men vi skal huske, at det ikke er givet, at det skal 
være sådan. Det bestemmer vi.”

Flemming Jørgensen, bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeoplysnings Samråd og chefkonsulent i Coop.

HISTORIE
# 1
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Indledning

Velfærdens ressourcer 
ændrer sig over tid

Siden velfærdsstaten blev udviklet i efterkrigsårene, er der sket store ændringer i velfærdens 

begrundelse, indhold og form. Borgeren, civilsamfundet, private virksomheder, kommunen eller 

andre offentlige organisationer har ikke haft faste roller. Velfærden forandrer sig konstant. Nogle 

gange fordi den aktivt bliver styret i en ny retning, andre gange mere tilfældigt. Velfærdsinnovation 

er ikke blot mulig. Det er en historisk kendsgerning.

Her ser vi med et historisk blik på forandringer i velfærdssamfundet og særligt på, hvordan 

rollefordelingen mellem den offentlige og civile sektor har udviklet sig, og hvordan borgerens rolle og 

ansvar i velfærden har ændret sig siden efterkrigstiden. 

Du finder på de følgende sider:

Interview: Velfærd er ikke en given størrelse

Interview: Kommunen er 60.000 borgere, ikke 5.000 medarbejdere

Portræt af en ressourcedansker: Fra kommunal embedsmand til social iværksætter

Interview: Deltagelse er noget, vi skal lære

Essay: Velfærd – fra produkt til proces

Arbejdsspørgsmål
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Interview

Hvordan vil du helt kort beskrive velfærdsstatens 
udvikling i de seneste 50 år?
”Velfærdsstaten” er et ord, der begynder at blive 
brugt i 50’erne. Gennem 50’erne og 60’erne op-
bygger vi en stor offentlig sektor i Danmark. Det 
markerer et brud med den menneskeforståelse, 
der havde domineret siden 1800-tallet: Den nød-
lidende var et fordærvet menneske, hvis proble-
mer skulle håndteres via straffeforanstaltninger. 
Det gør vi første gang op med, da vi i 1961 får 
forsorgsloven og et opgør med, at borgerne skal 
gøre sig fortjent til offentlige ydelser. Det er vel-
færdsstatens princip om ”noget for ingenting”.

Men det ændrer sig igen i starten af 70’erne?
Ja, vinden vender for alvor på grund af den vold-
somme stigning i skattetrykket og i antallet af 
folk, der kommer på passive ydelser i 70’erne. Det 

Velfærd er ikke 
en given størrelse

skaber en legitimitetskrise i velfærdssamfundet. 
De trængende begynder at blive opfattet som 
samfundsnassere, der vil have snablen ned i de 
offentlige kasser. I 80’erne forstærkes billedet af 
en voksende kritik af systemet og den blinde tillid 
til de professionelle. I 90’erne bliver det domine-
rende synspunkt, at vi skal betone den enkeltes 
personlige ansvar, og i 00’erne får vi næsten en 
tilbagevenden til 1800-tallet. Det strukturelle er 
meget nedtonet, og det enkelte menneskes ansvar 
optonet. Mennesket ses igen som lidt af en drøn-
nert, men nu med en rationel kerne, der reagerer 
på incitamenter – f.eks. at det skal kunne beta-
le sig at arbejde.  ”Noget for noget” har erstattet 
”noget for ingenting”. Det er en ultrakort version, 
men konklusionen er, at velfærdsstaten i dag er 
grundlæggende anderledes, end den der i sin tid 
blev skabt. 

Ofte taler vi om velfærden. I ental og i bestemt form. Men velfærd er ikke en given størrelse. 
Over tid er der sket store ændringer i indholdet og rollefordelingen i velfærdssamfundet. 
Det er værd at huske, når vi ønsker at forandre. I dette interview udpeger professor 
dr.phil. Jørn Henrik Petersen, der er knyttet til Center for Velfærdsstatsforskning ved 
Syddansk Universitet og hovedansvarlig for udgivelsen af Dansk Velfærdshistorie, 
nogle af de centrale forandringer og spændinger i velfærdsudviklingen de seneste 50 
år i Danmark.
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Hvilken betydning har de forandringer, som du 
beskriver, for f.eks. borgerens rolle i velfærdssam-
fundet?
Der er sket helt grundlæggende forandringer i 
borgerrollen. Først var vi borgere med fælles an-
svar for helheden. I 80’erne var vi forbrugere, i 
90’erne blev vi brugere, og i 00’erne var vi kunder. 
I hvert fald i politikernes optik. Det er en spejling 
af, hvordan den offentlige sektor tænkes. Den er 
reduceret til at være serviceleverandør.

Det lyder på mange måder som et lineært udvik-
lingsforløb i velfærdssamfundet. Men jeg ved, at 
du mener, der er en grundlæggende spænding mel-
lem to forestillinger om mennesket på spil?
Ja. Efter min mening er der en løbende spæn-
ding mellem det velfærdsstatslige menneske og 
det økonomiske menneske. Det velfærdsstatslige 
menneske ser først på de andre – så på sig selv. 
Det er et pligt- og mådeholdsmenneske. Man 
skal ikke nasse på systemet, man skal betale sin 
skat, man bidrager til fællesskabet uden direkte 
at få noget ud af det, osv. Det er så at sige et godt 
menneske – det giver ”noget for ingenting”. Det 
økonomiske menneske er rationelt agerende. Her 
handler det om at komme til så gode resultater 
som muligt med mindst mulig indsats. Det er 
”noget for noget”. Spændingen mellem disse to 
forestillinger er kernen i de seneste 50 års diskus-
sioner for og imod velfærdsstaten. Og det er nok 
det økonomiske menneske, der oftere og oftere 
vinder – i hvert fald når vi ser på den politiske 
diskussion.

Du bruger meget konsekvent betegnelsen ”vel-
færdsstaten”, men i dag snakker vi jo tit om ”vel-
færdssamfundet”? 
Det er rigtigt. I debatten bruger vi ofte begrebet 
velfærdssamfundet, men når vi som borgere står 
med et konkret behov, tænker vi ofte velfærden i 
regi af staten eller i hvert fald den offentlige sektor. 

Den tendens kan man jo også se i disse års store 
diskussion om de frivillige og velfærden. 

Hvad kan man overordnet sige om den måde, som 
velfærden har udviklet og vil udvikle sig på?
Jamen, det er jo i et eller andet omfang et pendul, 
der svinger. I 30’erne og årene derefter skulle vi 
korrigere for markedets fejl. Og i 80’erne skulle 
der så rettes fejl i den offentlige sektor – det, der 
blev til tanken om markedsgørelsen af den offent-
lige sektor. Det handler også om, hvordan vi har 
flyttet funktioner fra familien til den offentlige 
sektor. Nu vil vi så gerne flytte nogle af de funkti-
oner andre steder hen, men udfordringen er selv-
følgelig, om man kan flytte opgaverne tilbage. Og 
hvis man ikke kan det, må man jo finde på noget 
andet. Som sådan svinger pendulet frem og tilba-
ge. Pointen er, at det aldrig hænger stille. Det er 
altid i bevægelse. 

Hvorfor flytter fokus i velfærdsdebatten fra årti til 
årti?
Der er mange forklaringer. Men en af dem er, at 
forskningen ofte forsøger at være i opposition 
til tidligere forskningstraditioner. I 70’erne og 
80’erne så vi f.eks., at forskningen gik fra at tale 
om markedsfejl til at tale om politiske fejl – med 
konklusionen om, at man måtte indføre mar-
kedsmekanismer i den offentlige sektor, hvilket 
blev til New Public Management.

Hvad kan vi lære af de forandringer, der har fun-
det sted i velfærden?
Mange forandringer er sket som tilpasninger – og 
ikke som noget, vi har diskuteret direkte. Vi kun-
ne godt blive bedre til at diskutere, hvilket sam-
fund vi vil have – eller på en anden måde: hvilket 
samfund vi gerne vil give videre.
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”Vi skal være gode 
til at forklare, hvorfor 
kommunen skal holde op 
med at løse nogle opgaver. 
Det er i alles interesse, også 
selv om vi har vænnet 
os til, at kommunen har 
ansvar for mange ting. 
Når kommunen trækker 
sig tilbage, er der mange, 
der bliver påvirket og har 
holdninger. Vi har jo bygget 
på systemet i over 30 år. 
Men vi kan få bedre velfærd 
med nye løsninger.”
Peter Sinding Poulsen, direktør for uddannelse og 

beskæftigelse i Horsens Kommune.
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Hvad var kommunernes rolle før i tiden?
Kommunen 1.0, som jeg kalder den, er først og 
fremmest en myndighed, og kommunen ser på 
borgerne som undersåtter, der bare har at rette sig 
efter det, som de får anvist af kommunens med-
arbejdere. Det var grundsynet frem til omkring 
1970. Der sker to ting omkring den tid. Dels 
kommer ungdomsoprøret og river autoriteterne 
ned. Dels kommer Glistrup-bevægelsen og stiller 
spørgsmålstegn ved det offentliges eksistensbe-
rettigelse. Skældsord som ”skrankepaver” og ”pa-
pirnussere” kommer til.

Hvordan påvirker det kommunens selvforståelse?
Det fører til, at den offentlige sektor fuldstændig 
nydefinerer sig selv. Ad åre udvikler selvforstå-
elsen sig til, at man er en serviceorganisation, at 
man står til rådighed for borgerne som kunder, 
og at man skal være imødekommende og opfylde 

Kommunen er 
60.000 borgere, ikke 
5.000 medarbejdere

borgerens behov. Det gælder både politikerne og 
medarbejderne. Det er kommunen 2.0. Og den 
forvandling bliver særlig styrket fra 1982 og frem 
af New Public Management-bølgen, som har spil-
let en stor rolle for den måde, vi har ledet og styret 
det offentlige på i mange, mange år. 

Men så kommer finanskrisen …
Ja, og den skaber ikke bare pres på økonomien. 
Den skaber en anden forandring, som er meget 
vigtig, nemlig en ændret etik og selvforståelse 
hos borgerne. Der er i dag en anden lyst til at gå 
ind i fællesskaber og en erkendelse af, at det at 
være kunde måske ikke er det mest attraktive. Så 
vi er godt på vej ind i kommunen 3.0, hvor der 
ikke længere er en skillelinje mellem systemet og 
borgeren – og hvor dem-og-os-følelsen er i opløs-
ning. I Skanderborgs tilfælde er vi ikke kun en 
organisation med 5.000 medarbejdere, vi er et 

Idéen om, hvad en kommune er, er under forandring. Kommunerne er rygraden i den 
offentlige velfærd, og derfor har forandringer her stor betydning for, hvordan velfærds-
samfundet som helhed ser ud. I dette interview beskriver Lisbeth Binderup, kommu-
naldirektør i Skanderborg Kommune, sin vinkel på de historiske forandringer i kom-
munens selvforståelse – og på hvad historien betyder for fremtidens kommune.
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lokalsamfund, som består af 60.000 borgere. Vi 
ser hverken borgeren som undersåt eller kunde. 
Vi ser borgeren som en aktiv og engageret sam-
fundsborger, der kan selv og vil selv, og som er 
interesseret i at gå ind i fællesskaber.

Hvad betyder kommunen 3.0 for forholdet mellem 
system og borger?
Den nye tænkning får indflydelse i mødet mellem 
kommunens ansatte og kommunens borgere på 
alle mulige måder. Det er lige fra, at den enkelte 
borger modtager rehabilitering i stedet for hjem-
mehjælp – så man lærer at klare sig selv og trives 
med det i stedet for at være afhængig af kommu-
nen – og til at man som f.eks. forældre til et barn 
i et dagtilbud er en del af et fællesskab, som man 
engagerer sig i, og hvor både børn og forældre er 
bidragydere, i lige så høj grad som de drager nytte 
af at være der.

Siger du, at kommunen 3.0 ikke er en myndighed?
Nej, der vil fortsat være medarbejdere, der er 
beskæftiget med myndighedsopgaver. Men det 
er et andet menneskesyn, der lægges til grund. 
Hvis man er byggesagsmedarbejder, og man skal 
være med til at bygge en skole i kommunen, kan 
man have den selvforståelse, at man er til for, at 
reglerne bliver overholdt. Så er man opdraget i 
kommunen 1.0. Man kan også være opdraget i 
kommunen 2.0, og så møder man borgeren høf-
ligt og smilende, og man sætter sig ind i borge-
rens behov. I kommunen 3.0 går man ud og taler 
med det lokalsamfund, hvor skolen skal være, og 
taler med borgerne om, hvordan de kan involvere 
og engagere sig, og hvordan projektet kan blive 
til et fællesskab og et partnerskab, hvor alle par-
ter laver noget. Det er tre forskellige grundsyn på 
det at være borger og kommune, der farver den 
måde, opgaverne bliver løst på.  

Hvad betyder udviklingen for den ledelsesopgave, 
der skal løftes i kommunen 3.0?
I kommunen 2.0 er ordet ”styring” meget beteg-
nende for det, der er ledelsens rolle. Programmer, 
skemaer, opfølgning osv. er i centrum. I kommu-
nen 3.0 er det ledelsesmæssige langt mere cen-
tralt. Ledelse er for mig at tale til mennesker, at 
bevæge den måde, mennesker tænker på, og at 
skabe arbejdsglæde og engagement gennem en 
levende dialog om, hvad værdierne går ud på, 
og hvor vi skal bevæge os hen. I kommunen 3.0 
handler ledelse om at finde og skabe det, som 
både medarbejderne og dem, der ikke er medar-
bejdere, kan engagere sig i.

Men hvis alle bare skal engagere sig, hvor er med-
arbejdernes faglighed så?
Det her skal betyde, at det bliver endnu sjovere 
at være professionel – fordi der nu er en endnu 
større opbakning fra lokalsamfundet. Vi skal 
ikke have mindre viden og professionalisme. Vi 
skal have branddygtige medarbejdere. Men det 
er langtfra uforeneligt med det menneskesyn, at 
borgernes engagement er godt og nødvendigt. Vi 
oplever ind imellem, at medarbejdere kan være 
nervøse for, at de aktive borgere kommer og ta-
ger det sjove og det nemme arbejde. Det er måske 
især et skrækscenarie, hvis man lever med kom-
munen 2.0-tænkningen, hvor vi er vænnet til, at 
kunden og dermed borgeren altid har ret og der-
med også ret til frivilligt arbejde, uden at tænke 
på konsekvenserne for de ansatte. I kommunen 
3.0 er det en ledelsesopgave at få samspillet mel-
lem de professionelle og de aktive borgere til at 
blive en lykkelig oplevelse for alle parter. En del 
af hemmeligheden er at sikre, at de engagerede 
borgere får respekt for professionalismen. Det er 
ikke noget med at tage noget fra nogen; det hand-
ler om, at vi har brug for hinanden. 
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Kommunen 1.0
(dominerende frem til ca. 1970) 

Kommunen 2.0
(dominerende ca. 1970-2007)

Kommunen 3.0
(dominerende fra 2007 og frem)

Kommunen er ... en myndighed en organisation et lokalsamfund

Kommunen møder 
borgerne som … 

undersåtter kunder ressourcestærke, 
aktive 
samfundsborgere

Politikernes opgave er 
… 

at afgøre 
enkeltsager 

at styre 
organisationen 

at lede 
lokalsamfundet 

Politikerne virker 
ved at …

behandle sager på 
formelle møder 
med formelle 
dagsordener 

sætte mål og 
økonomiske rammer 
i dialog med fagfolk 
og kunder 

præge dagsordenerne 
og stimulere 
aktiviteten i 
lokalsamfundet 

Succeskriteriet for den 
gode kommune er … 

retssikkerhed faglig kvalitet, 
kundetilfredshed og 
e�ektivitet 

et attraktivt og 
innovativt lokal-
samfund, hvor alles 
ressourcer er i spil

Den gode medarbejder 
er … 

optaget af 
retfærdighed 

servicemindet, 
imødekommende 
og kan leve sig ind i 
borgerens behov 

optaget af at �nde 
ressourcerne hos 
alle, bringe 
mennesker sammen 
i fællesskaber samt 
mediere og støtte 

Den gode leder … er god til at huske 
reglerne 

er god til styring er god til ledelse 
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Hvordan ændrer politikernes rolle sig i kommunen 3.0?
De forskere, der har kigget på, hvad politikerne 
reelt laver, har længe sagt, at politikerne arbej-
der blandt mennesker, får ideer til at spredes og 
får alliancer og partnerskaber til at opstå. Det er 
bare en politikerrolle, som vi embedsmænd ikke 
har været så optaget af i kommunen 2.0. Det er 
så at sige foregået uden for vores arbejdstid, og 
det falder uden for vores fine modeller. Jeg tror 
faktisk ikke, at politikerne vil ændre deres roller 
så meget i kommunen 3.0. Det, der vil komme til 
at ændre sig, er vi embedsmænds forståelse af de 
roller, politikerne påtager sig. 

Kan du give et eksempel på, hvordan politikerne 
agerer i kommunen 3.0?
Jeg kan give to. Det ene er det, vi i Skanderborg 
Kommune kalder Klimafesten. Det handler om, 
at en af vores politikere har startet en bevægelse, 
hvor borgere er blevet engageret i at leve mere kli-
mavenligt. Det er altså ikke politikeren, der lytter 
til kundernes behov. Nej, det er politikeren, der 
sætter et nyt pejlemærke for borgerne. Det andet 
eksempel er, at et lokalsamfund i kommunen i 
tæt samarbejde med et par politikere har arbej-

det med at skabe ny udvikling på alle mulige for-
skellige måder. Borgerne engagerer sig i at sælge 
kommunens byggegrunde, der er konkurrencer 
om at navngive boligområder, og der er ideer om 
nye stisystemer. Dette bliver stimuleret ved, at der 
er et par byrådsmedlemmer, der selv bor i områ-
det, og som er meget aktive i den bevægelse, og at 
borgmesteren i en periode flyttede sin kontor til 
det pågældende område. 

Helt ærligt, hvor nyt er det her så egentlig?
Jeg sad med i kvalitetsgruppen, som var en del af 
Anders Fogh Rasmussens kvalitetsreform, sam-
men med ministre, fagforeningsfolk og flere an-
dre. Jeg var ved den lejlighed stærk fortaler for, at 
civilsamfundet og engagerede borgere blev tænkt 
mere direkte ind, fordi jeg mente, at det kunne 
gøre den kvalitative forskel, vi var ude efter. Men 
mit synspunkt faldt fuldstændig til jorden. Svaret 
var dengang flere skemaer, standarder og regler – 
og heldigvis også mere uddannelse og andre gode 
ting. Men tanken om, at civilsamfundet kan beri-
ge den offentlige sektor, blev pure afvist. Det ville 
være helt anderledes, hvis Anders Fogh Rasmus-
sen havde lavet den gruppe i dag. 
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”Vi har som samfund en opgave, der 
handler om at gøre det naturligt og 
nemt for borgerne at være aktive og 
deltagende. Her er frivillige foreninger og 
interessefællesskaber, aftenskoler, partier, 
organisationer og lokale grupper vigtige 
steder, hvor vi kan lære og få erfaring med 
demokrati og medborgerskab. At være 
frivillig i skolekredsen for en højskole 
eller være spejder giver dig en forståelse 
af, hvordan uformelle relationer, 
fællesskaber og netværk kan opstå og 
styrkes. Og du kan udvikle kompetencer, 
som går ud over og supplerer de 
formelle kompetencer, du tilegner dig i 
uddannelsessystemet.”

Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd.
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Fra kommunal 
embedsmand til 
social iværksætter

Thomas Langkilde har kastet sig ud i en helt ny karriere. Efter 12 års ansættelse i Gentofte 
Kommune, senest som direktionssekretær, sagde han i efteråret sit job op og startede 
sin egen socialøkonomiske virksomhed, Galskab-Inc. Uden den store fornemmelse af, 
hvad det skal blive til, men med en stor lyst til at skabe noget værdifuldt for psykisk 
udsatte, der ofte falder uden for systemet.

Efter 12 år samme sted, i samme kommune, 
var jeg nået til en position, som var fantastisk, 

men som jeg også havde fået udtømt. Derfor ville 
jeg gøre noget helt anderledes. Samtidig havde jeg 
en fornemmelse af at være kommet for langt væk 
fra virkeligheden. Og så har jeg altid haft et ban-
kende hjerte for de borgere, vi ofte kalder svage.

Derfor har jeg kastet mig ud i at blive social 
iværksætter med virksomheden Galskab-Inc. 
Galskabsbevægelsen handler om, at selv om vi 
har en lidelse, så kan vi stadig gøre en forskel for 
os selv og for samfundet. Innovation kræver en 
eller anden form for galskab. Så jeg har lavet en 
aftale med SydhavnsCompagniet, der er en so-
cialøkonomisk virksomhed, om, at jeg må låne 
deres lokaler til at starte et projekt, hvor psykisk 
syge kan arbejde. Den vilde idé er, at de psykisk 

sårbare kan bidrage med galskab i forhold til in-
novation som en del af en konsulentydelse. De 
har jo virkelig mødt den situation, hvor deres liv 
skulle omdefineres fuldstændigt – fordi de har 
måttet erkende, at de ikke kan leve det liv, de på et 
tidspunkt sikkert havde regnet med, at de skulle 
leve. Samtidig sælger jeg min egen viden og egne 
kompetencer.

Mit hjerte tilhører de psykiske udsatte. Jeg har 
en storebror, der er maniodepressiv og er landet 
et sted, hvor jeg kan se, at vi som samfund fej-
ler. Vi giver folk medicin og penge, men derefter 
er man overladt til sig selv. Så det er med ham i 
tankerne, at jeg kan se, at vi taber ressourcer og 
mennesker på gulvet. Jeg håber, jeg kan gøre no-
get for at samle dem op og give dem et sted, hvor 
de gerne vil komme, og der skabe et meningsfuldt 

Portræt  af en ressourcedansker



         27 

arbejdsfællesskab, hvor vi kan bruge de mange 
ressourcer, de har, til at skabe en virksomhed, der 
kan løbe rundt.

Jeg har en god faglig ballast, og jeg har lært me-
get om, hvordan systemet virker, og lært meget 
af de mange forskellige mennesker, jeg har mødt 
gennem mit arbejde i Gentofte Kommune. Men 
på mange måder er jeg nu den dummeste dreng 
i klassen. Jeg ved ikke, hvordan alt det her skal 
komme på plads. F.eks. har jeg ikke kompeten-
cerne til at opbygge relationer til de psykisk sår-
bare. Men jeg har engageret folk, der er med på 
vognen allerede nu. Og så skal jeg lave partner-
skaber med alverdens folk.

Kommuner er gode til mange ting, men de er 
også enormt begrænsede både i tanke og hand-
ling. Det har jeg særligt set i samspillet med bor-

gerne og særligt de mest udsatte. Man er ikke så 
god til at se de ting, som de mennesker kan. Det 
tager tid, og den tid er der ofte ikke. Det kan jeg 
måske bidrage med. Jeg har frie hænder til at in-
volvere mig kompromisløst i borgerens liv. Jeg 
kan skabe en mere helhedsorienteret indsats. 

Jeg synes, at det er enormt spændende, hvis jeg 
kan placere mig mellem den offentlige, private og 
frivillige sektor og trække på deres styrker og på 
den måde skabe noget, der er bedre end det, vi 
har, til de mest udsatte borgere. 

Portræt  af en ressourcedansker
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Marianne Jelved, I har i tænketanken Kredsen sat 
fokus på sammenhængskraft og aktivt demokra-
tisk medborgerskab – hvorfor?
Samfundet og institutionerne er blevet indrettet 
med økonomiske incitamenter, så næsten alle 
relationer mellem mennesker har økonomiske 
implikationer. Vi skal blive mest muligt 
effektive, og vi skal helst alle være en nyttig 
arbejdskraft for staten. Det er ikke længere 
efterspurgt at diskutere, hvad meningen egentlig 
er med børnehaven, skolen og plejehjemmet. 
Den offentlige debat handler i skolens tilfælde 
mest om at lære børn at tale, læse, skrive og 
regne. Almen dannelse til frie selvstændige og 
kritiske borgere er ude af opmærksomheden. 
På samme måde er det at øge den gamles og 
den syges livskvalitet ikke et tema i debatten 
om ældreplejen. Her snakker vi kun om 
robotstøvsugere.

Deltagelse er noget, 
vi skal lære

Vi har jo i virkeligheden en væsentlig historisk 
arv for demokratisk dannelse. Hvad kan vi lære af 
historien, og hvor er der omvendt behov for, at vi 
tænker anderledes fremover?
Vi har en generøs frihedstradition, der bygger på 
forpligtende fællesskaber, ligeværd og personlig 
frihed. En kreds af forældre kan f.eks. danne 
en friskole. En kreds af borgere kan danne en 
frimenighed og deres egen oplysningskreds om 
de spørgsmål, som de er fælles om at interessere 
sig for. Den tradition og historie har været med 
til at skabe den danske model, andelsbevægelsen, 
folkeoplysningen og foreningsdanmark. Det har 
også skabt en demokratisk kultur, hvor vi tager 
ansvar for det fælles bedste. Men for at det kan 
fortsætte, skal der være rammer for det. De 
rammer er blevet smallere og smallere, så det er 
svært, for ikke at sige umuligt, i dag at danne en 
ny folkehøjskole. Det er meget svært at danne en 
ny friskole og at drive den økonomisk.

 

Har vi fået indrettet det danske samfund, så det ikke længere er naturligt at være en 
aktiv og deltagende borger? Ja, mener kulturminister Marianne Jelved (R). Hun har 
sammen med Dansk Folkeoplysnings Samråd taget initiativ til tænketanken Kredsen, 
der skal udvikle svar på, hvordan den demokratiske dannelse kan styrkes i Danmark. 
Her forklarer Marianne Jelved, hvilke udfordringer og løsninger hun ser på vej mod et 
Danmark, hvor flere forskellige ressourcer kan sættes i spil.
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Interview

Hvorfor er den demokratiske dannelse så vigtig i 2013?
Der er brug for, at vi igen sætter de eksistentielle 
problemer og dilemmaer til debat. Det må 
folkeoplysningen inspirere til og insistere på. Her 
kan mennesker diskutere sig frem til holdninger, 
der kan brydes i en fri debat om samfund og 
meningen med institutionerne og det fælles 
bedste. Meningen med den demokratiske dannelse 
er at få et samfund af myndige borgere, der tager 
ansvar for det fælles. Der er mere i et samfund 
end bare at få en sagsbehandler, der vurderer det 
rimelige og rette for den enkelte og dennes vej 
til nyttiggørelse for staten i konkurrence med 
andre nyttige på et effektivt arbejdsmarked. Den 
nyttebetragtning er for smal, fordi den er styret af 
en kortsigtet økonomisk fordel.  

 
Du mener tydeligvis, at den demokratiske dannel-
se er udfordret i dag. Hvordan kan vi arbejde med 
at styrke den? 
Den demokratiske dannelse er udfordret, fordi 
den ikke er målbar, sådan som test, kontroller 
og sammenligninger mellem institutionerne 
er det. Vi kan styrke dannelsens plads ved at 
rejse den som et eksistentielt spørgsmål til 
beslutningstagerne og til borgerne. Vi ser ofte 
kunst og design som driver for vækst. Sådan 
er det også nogle gange. Men det er galt, hvis 
det er den slags nyttebetragtninger, der bliver 
dominerende. Kunst har værdi i sig selv. Design 
har værdi i sig selv. Barndommen har værdi i sig 
selv. Det har skolen også. Og uddannelse og den 
almene demokratiske dannelse har værdi i sig 
selv. Ja, mennesket har værdi i sig selv. 

Hvordan kan folkeoplysningen bidrage til at skabe 
et Danmark med flere ressourcer – og her tænker 
jeg ikke kun på økonomiske, men også menneske-
lige ressourcer?
Meningen med folkeoplysning er, at vi fortsætter 
den almene demokratiske dannelse. I dag har vi et 

samfund, der forandrer sig ekstremt hurtigt med 
ny teknologi og digitaliseringer, nye muligheder 
for behandlinger, globale skæbnefællesskaber 
som klimaforandringer, krige med danske 
soldater udsendt, finanskriser og bankadfærd 
– blot for at nævne nogle udfordringer. Der er 
mange eksistentielle spørgsmål og problemer 
at sætte til debat og at udvikle holdninger til. 
Demokrati skal ikke udgå alene fra politiske 
beslutningstagere. Demokrati skal udgå fra frie 
selvstændige mennesker og ansvarlige og kritiske 
borgere, unionsborgere og verdensborgere. 
Derfor skal den almene demokratiske dannelse 
og udvikling af nye ideer sættes i højsædet igen.

TÆNKETANKEN KREDSEN

DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD har sammen 
med Marianne Jelved stiftet tænketanken Kredsen 
med det formål at udvikle en ”strategi for at gøre fol-
keoplysningen til en bevægelse, der spiller en rolle 
i folkestyret, i udviklingen af civilsamfundet, i ud-
viklingen af medborgerskab, i den almene dannelse 
i institutionerne m.v.”.

Tænketanken præsenterer resultatet af sine dis-
kussioner i foråret 2013.

Marianne Jelved (R) sad med i tænketanken, ind-
til hun blev kulturminister.

I tænketanken sidder Per Paludan Hansen (for-
mand, Dansk Folkeoplysnings Samråd, og sekre-
tariatsleder, LOF), Pernille Vigsø Bagge (MF, SF), 
Lene Andersen (filosof og forfatter), Ove Kaj Peder-
sen (professor, CBS), Steen Hildebrandt (professor, 
Aarhus Universitet), Helga Kolby Kristiansen (for-
mand for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark 
og forstander for Silkeborg Højskole), Troels My-
lenberg (chefredaktør, Fyens Amts Avis), Carl Holst 
(regionsrådsformand i Region Syd, Venstre) og Lars 
Bo Kaspersen (institutleder og professor, Institut for 
Statskundskab, Københavns Universitet).



Velfærd – fra produkt 
til proces 
Essay af Søren Mørk Petersen, udviklingschef på Albertslund Bibliotek

I dag er vi vant til at tænke velfærd som en ydelse eller et produkt, som man har 
ret til på grund af nogle givne omstændigheder. Forretningsmodellen er, at alle 

bidrager via skatten, og at staten og kommunerne fordeler midlerne ud fra politiske 
kompromiser. Ressourcedanmark problematiserer denne model ud fra tankegangen 
om, at alle har noget at bidrage med. Alle har forskellige ressourcer, som ikke er øko-
nomiske, men i stedet udgøres af forskellige kompetencer, netværk og tid. Hvordan 
kan disse ressourcer bringes i spil i en fremtidig velfærdsmodel? 

I Danmark har vi en lang tradition for frivilligt arbejde og organisering i forskelli-
ge former for foreninger og andelsbevægelser. Der har de seneste par år været meget 
fokus på, hvordan frivilligt arbejde kan supplere og nogle gange erstatte lønnet per-
sonale i udførelsen af velfærdsydelser. Det sidste er både uholdbart og uambitiøst: 
At gentænke velfærdsmodellen ved blot at erstatte en form for arbejdskraft med en 
anden – en såkaldt polyfilla-tænkning.

Vi må tage udgangspunkt i, at det er ydelserne og måden, vi tænker deres udfø-
relse på, som skal danne grundlag for en ny model baseret på borgernes forskellige 
ressourcer. Den tankegang tager langtfra altid udgangspunkt i den enkelte, men lige 
så ofte i den enkeltes netværk.

Flere kommuner er i gang med at omlægge velfærdsydelser fra at være et produkt 
til at være en proces. Det vidner mange af eksemplerne i Ressourcedanmark om. 
Noget af det sværeste i denne omstillingsproces er, at vores måde at tænke og tale på 
hænger sammen med vores kultur og arbejdsrutiner omkring det at levere velfærd. 
Alene det at tænke kommunen som en leverandør, leder tankerne i retning af en 
fabrik, der laver produkter. Vi er derfor nødt til at tvinge os selv til at bruge andre 
begreber, når vi skal gentænke fremtidens velfærd.

Velfærd som produkt eller ydelse inviterer til, at borgeren er passiv. Velfærdspro-
duktet er noget, borgeren har ret til, fordi vedkommende er i en given situation; ergo 
skal borgeren ikke gøre andet end at være i den givne situation. Velfærd som proces 

Essay
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fordrer en meget mere aktiv indstilling fra borgerens og kommunens side. Proces 
kommer af det latinske processus, hvilket betyder fremadskriden; ergo skal kom-
munen skabe progression for den enkelte. Inden for computersproget betegner pro-
ces det, som sker, når programmernes ’ressourcer’ aktiveres: Når jeg klikker på mit 
tekstbehandlingsprogram, starter jeg alle mulige processer, som gør, at det fungerer.

Hvis vi tænker velfærd på samme måde som en proces, vil kommunernes rol-
le primært være at skabe rammer og platforme for, at ressourcerne hos den enkelte 
borger eller i vedkommendes netværk kan komme i spil. Oftest vil den proces, som 
kommunen skal facilitere, tage sit udgangspunkt i de ressourcer, som er i og omkring 
borgeren. Vi kender det fra os selv, når vi skal ændre livsstil, eksempelvis dyrke mere 
motion. Det er markant nemmere, hvis vores venner støtter os ved at banke på døren 
søndag morgen med løbeskoene på. Vi har som mennesker en meget stor trang til at 
være ansvarlige over for dem omkring os. Denne kraft kan kommunerne være med 
til at hjælpe på vej. 

Vi er vant til at tænke den måde, som kommunen kan yde omsorg på, ud fra en 
økonomisk tankegang, distribueret gennem diverse ydelser. Hvad nu hvis det i stedet 
var kommunens opgave at yde hjælp til en proces, der går fremad for den enkelte bor-
ger, ved at aktivere vedkommendes netværk og egne ressourcer? Ressourcedanmark 
viser eksempler på, hvordan denne tankegang kan danne grundlag for en gentænk-
ning af velfærdssamfundet.

Et eksempel: Flere kommuner har igennem længere tid omlagt den måde, de arbej-
der med anbringelse af børn på. Tidligere var det sådan, at hvis kommunen skønnede, 
at en anbringelse var nødvendig, blev barnet anbragt ud fra forskellige lovmæssige 
krav til anbringelsessted osv. Det vil sige, at kommunerne havde ét produkt, der kun-
ne ydes i forhold til børn som mistrives = anbringelse.

Nu er man i stedet for at anbringe børnene begyndt at aktivere familiens netværk i 
forsøget på at holde sammen på familien, hvis det er muligt (se Socialrådgivere træk-
ker på de nære ressourcer, side 44). Denne omlægning har resulteret i et fald i antallet 
af anbragte børn. Kommunens ydelse i forhold til anbringelse af børn bliver ikke 
længere et fast produkt (anbringelse), men en proces, hvor kommunen understøtter 
netværket og familien i, hvordan de kan undgå en anbringelse. Eksemplet illustrerer 
på den måde tankegangen, hvor kommunerne ikke længere leverer faste produkter/
ydelser, men faciliterer processer, hvor borgerens og dennes netværks ressourcer bli-
ver bragt i spil. 

Tankegangen er ambitiøs, fordi det ikke handler om at erstatte én form for ar-
bejdskraft med en anden og fastholde de samme ydelser, men derimod sigter på at 
gentænke ydelserne og kommunernes rolle. På den måde peger tankegangen indad i 
kommunerne og rejser spørgsmålet om, hvilke kompetencer den kræver af de ansat-
te. Og samtidig peger den udad, i og med at målet er, at alle borgere får styrket deres 
følelse af samhørighed med deres medborgere. Derfor stiller den også et spørgsmål 
til borgeren: Hvad er den rigtige proces for dig?

Interview Essay
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ARBEJDSSPØRGSMÅL

Hvilken opgave er din organisation sat i verden for at løse?

Hvordan har den opgave udviklet sig i de seneste 10, 20 eller 30 år?

Hvem har historisk set haft den opgave, som din organisation løser i 

dag, og hvordan kunne I samarbejde med de aktører i dag?

Hvem skal din organisation samarbejde mere med i de kommende år?
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Definitioner

FACILITERE
At gøre det lettere for enkelte mennesker og 
grupper af mennesker at udrette det, de gerne vil.

EMPOWERMENT
At bibringe borgere handleevne samt kontrol og 
ejerskab over beslutninger, der påvirker deres 
livsvilkår.

SOCIAL KAPITAL 
Den kollektive værdi af sociale netværk og de 
tilbøjeligheder, som opstår i disse netværk, til at 
gøre ting for hinanden.
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Interview

MINDSET

”I stedet for at bundte 
handicappede i diagnoser og slå 
dem ned med omsorg tror vi på, 
at mennesker med forskellige 
forudsætninger er et aktiv, der kan 
gøre det samfund, vi bor i, rigere, 
gladere og mere inspirerende.     
Alle kan noget.”
Mikkel Holmbäck, adm. direktør i TV-Glad Fonden.

# 2
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Indledning

Med ressourcer 
skal velfærd bygges

Vi skal kunne se ressourcerne for at kunne bringe dem i spil. Det lyder banalt, men det er vigtigt. Vi 

har som borgere, medarbejdere, studerende, virksomhedsejere, forskere, frivillige, ledere, politikere, 

og hvilke kasketter vi ellers har på, uddannet os til, arbejdet os ind på eller på anden vis vænnet os til 

en særlig forståelse af, hvad velfærdsressourcer er: Først og fremmest offentlige kroner og hænder.

Skal vi omstille os til en bredere tilgang til velfærdsressourcer, kræver det en indsats. De overordnede 

principper er måske lette nok at følge på papiret, men når vi står i en konkret problemstilling, har vi det 

med at se og gribe til de vante ressourcer. Vi er derfor nødt til at arbejde bevidst med, hvad man kunne 

kalde et nyt mindset. 

I dette afsnit præsenterer vi de præmisser, Ressourcedanmark bygger på, og nogle af de greb, man 

kan udfordre sig selv og sin organisation med, hvis man vil bevæge sig i retning af en endnu mere 

ressourcebaseret måde at arbejde på. Forskellige sektorer, fagligheder og personligheder har 

forskellige bud på, hvad der giver mening, og hvad der kan virke i deres kontekst. Der er altså ikke én 

tilgang, der er den rigtige. 

Du finder på de følgende sider:

Grundloven i Ressourcedanmark

Portræt af en ressourcedansker: Skru op for den sociale termostat

International case: Nabodomstol giver bedre lokalsamfund

Case: Socialrådgivere trækker på de nære ressourcer

Interview: Social økonomi sætter nye ressourcer i spil

Portræt af en ressourcedansker: ”Jeg er ligeglad med diagnoser”

Case: Ballerup Kommune afdækker det gode liv

Portræt af en ressourcedansker: Vi skal have mere ud af nydanske talenter

Arbejdsspørgsmål
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Ergoterapiens kerne er at opdyrke eller genopdyrke ressourcer hos mennesker og i 
deres omgivelser. På næste side giver Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeut-
foreningen, sit bud på, hvad der kan være Grundloven i Ressourcedanmark – og 
dermed på, hvad der bør være pejlemærket, og mindsettet, for enhver, der arbejder 
professionelt eller frivilligt med velfærd.

Grundloven i 
Ressourcedanmark
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Grundloven

§1

Ressourcer er alt det, der kan optimeres til gavn både for det enkelte menneske 

og for fællesskabet.

Vi opfatter noget som en ressource, fordi det kan bruges til noget. Og når vi snakker 

om velfærdsressourcer, så handler det om noget, der gavner det enkelte menneske 

under hensyntagen til resten af fællesskabet.

§2

Ressourcer er overalt.

Ressourcer er mange slags grundstoffer, der venter på at blive forarbejdet, brugt 

og nyttiggjort. Det er bl.a. alle mennesker. Derudover er ressourcer bearbejdet 

materiale. Det er alt det, som mennesker har skabt: Byer, biler, bygninger, strukturer 

og så videre. Det er alt sammen elementer, der kan være med til at gøre mennesker i 

stand til at leve de mange slags liv, de nu engang gerne vil leve.

§3

Noget og nogen bliver først ressourcer, når de opfattes som ressourcer.

Hvis du f.eks. har for vane at opfatte borgerne som forstyrrende elementer, der skal 

tilrettes, så agerer du over for dem som sådanne. Selv forstyrrende elementer bør 

opfattes som en ressource.

§4

Ressourcer måles som positive og negative – afhængigt af, hvem der måler.

Alle mennesker er, har og udfolder ressourcer, men vi – forstået som fællesskabet 

– må vurdere, om det er en positiv eller negativ brug af ressourcer. Indefra kan det 

være en positivt værdisat ressource, at rockeren stjæler og slår ihjel. Men for fælless-

kabet er det negativt, urimeligt, ubehageligt og tilmed også ulovligt. Det ændrer dog 

ikke ved, at rockeren er en ressource.

§5

Personlige ressourcer bringes i spil med forståelse for den konkrete kontekst.

Mennesker skal behandles forskelligt for at blive bragt i positiv anvendelse som den 

ressource, de er. Det forudsætter anerkendelse i relation til de mennesker og vilkår, 

der omgiver vedkommende.

§6

Materialer og muligheder bliver først ressourcer i relationer.

Det er først, når vi indgår i relationer, at ressourcer går fra at være et potentiale til at 

blive virkelighed. Hvis f.eks. venlighed er din største menneskelige ressource, er den 

uforløst, indtil du møder nogen, du kan være venlig over for.
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Portræt  af en ressourcedansker

Skru op for den sociale 
termostat

Lars APs mission er at gøre danskerne til verdens flinkeste folk. Det skaber nemlig flere 
ressourcer i vores samfund. Derfor har han skrevet bogen Fucking Flink, der er blevet til 
bevægelsen af samme navn. Mere end 165.000 danskere følger initiativet på Facebook 
og læser de daglige historier om danskere, der er flinke mod hinanden. 

Min far er amerikaner, og min mor er dansk. 
Hen over køkkenbordet talte vi derfor både 

engelsk og dansk, og jeg kunne mærke, at jeg skif-
tede personlighed, når jeg skiftede sprog. Jeg var 
simpelthen mere glad, når jeg talte engelsk. For 
at finde svar på hvordan det kan være, tog jeg 
kontakt til en masse eksperter – psykologer, an-
tropologer, sociologer, meteorologer, ja selv skat-
teeksperter. Og jeg fandt ud af, at årsagen er, at 
jeg har nemmere ved at være flink, når jeg taler 
engelsk. Derfor gik jeg i gang med at dykke ned i 
undersøgelser og forskning, og konklusionen er, 
at det at være flink påvirker relationer positivt. 
Og relationer er afgørende for vores lykkeniveau.

Jeg startede Fucking Flink, fordi jeg tænkte, 
at der måtte ligge en masse ressourcer i at være 
verdens lykkeligste folk, som vi jo flere gange er 
blevet udråbt til. Jeg syntes ikke, at jeg mærkede 

det så meget i min hverdag, så der måtte være et 
potentiale i at dyrke det noget mere. At vi kun-
ne frigive de ressourcer ved at dele overskuddet. 
Være mere flinke mod hinanden.

Mange tænker, at det at være flink er noget, der 
er mere nice to have end need to have. Men forsk-
ningen og eksperterne siger, at det er rigtig, rig-
tig vigtigt. Det, der sker, når vi skruer op for den 
sociale termostat, er, at vi sætter gang i en masse 
positive følgevirkninger. Det skaber f.eks. bed-
re og mere effektive arbejdspladser, mere sunde 
mennesker, bedre integration og meget mere. Det 
er selvfølgelig ikke det, der alene gør det, men det 
er faktisk et af de vigtigste første spadestik. 

Fucking Flink handler om at udvise mere over-
skud over for hinanden, end man måske lige gør 
til daglig. Og på den måde skabe mere overskud 
for alle. Jeg har f.eks. set interessant forskning fra 
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Portræt  af en ressourcedansker

psykologer, der har målt på lykkeniveauet i en by-
bus, hvor der stiger en gangbesværet person ind, 
og hvor der ikke er nogen siddepladser. En ung 
kvinde rejser sig og giver sit sæde til den gangbe-
sværede. Kynikeren vil jo sige, at det koster kvin-
den et ubehag ved nu at skulle stå op. Det er det, 
det koster at være flink. Men kynikeren har kort-
syn. For forskningen viser, at den gangbesværede 
oplever det, man kalder elevation, altså stigning i 
lykkeniveau. Den unge kvinde, der rejser sig, op-
lever præcis samme elevation. Og resten af passa-
gerne i bussen, som ikke deltager i, men kun ser 
hændelsen, oplever faktisk også elevation. Den 
unge kvindes flinke handling kommer altså tre-
foldigt tilbage.

Jeg får rigtig mange mails fra folk, der siger, at 
de læser de historier, vi får på vores Facebook-si-
de, for at blive i godt humør. Det er jo vildt. Vi bli-

ver simpelthen i godt humør af at læse om andre, 
der er flinke. Så skal det da dyrkes endnu mere. 

Jeg bliver ofte spurgt, hvorfor initiativet hedder 
Fucking Flink og ikke bare Flink. Men begrebet 
”flink” er blevet devalueret over årene. Det er 
ikke noget, der udstråler energi. Så jeg ville gerne 
give det noget kant, gøre det til noget attråvær-
digt og give flinkhed en snert af coolness. Og så 
kom en kollega på ideen om at kalde det Fucking 
Flink. Det virker. 

Mit mål er at gøre verdens lykkeligste folk til 
verdens flinkeste folk. Og det kommer jo nok til 
at tage noget tid. Men Rom blev jo ikke bygget på 
én dag, og det tog også på den gode side af et årti 
at sætte en mand på månen. Så mon ikke vi når i 
mål en dag?

Læs mere på www.fflink.dk.
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Polyfilla

ADVARSEL: 
UNDGÅ POLYFILLALØSNINGER
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Polyfilla er en spartelmasse, der bruges til at udfylde huller og sprækker. I en velfærdsammenhæng er polyfilla-tænkning, 

når vi uden videre forsøger at erstatte én velfærdsressource med en anden – hvis for eksempel frivillig arbejdskraft i 

forholdet 1:1 overtager opgaver, som offentlige medarbejdere tidligere har løst. Det kan i få tilfælde lykkes. I langt de fleste 

tilfælde skal opgaven defineres på ny – af dem, som skal være med til at løse den.
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”Der har været en tendens til, at kommunerne 
selv har været med til at sætte begrænsninger 
i forhold til at gå nye veje. Det er altså ikke altid 
lovgivningen og den snærende kommunale 
økonomi, der sætter begrænsninger. Vi har 
mange ressourcer i kommunerne, og vi skal 
blive bedre til at anvende dem på nye måder 
og i nye samarbejder og sammenhænge. På 
den måde kan vi få mere og bedre kommunal 
service for pengene. Men det kræver, at vi som 
ledere og medarbejdere er villige til at tænke 
på tværs af sektorer og fagligheder. Og selv om 
det kan lyde ligetil, handler det om mere end 
vilje. For det betyder, at vi skal føre udviklingen 
af velfærdssamfundet ind i en ny tidsalder, og 
det kræver opgør med vaner og tidligere praksis. 
Men når vi går målrettet til værks og sætter en 
tydelig retning, som er meningsfuld for borgerne 
og medarbejderne, så kan vi også opnå gode og 
nyskabende resultater. Vi har mange ressourcer, 
som vi skal turde bringe i spil på en ny måde. Det 
er den rigtige vej frem.”
Yvonne Barnholdt, direktør for social og sundhed i Roskilde Kommune.
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International case

Nabodomstol giver 
bedre lokalsamfund

Der bliver ikke uddelt straf på konventionel 
maner, når et såkaldt Community Justice 

Panel af lokale frivillige tager stilling i sager om 
mindre forbrydelser. Men resultatet kan godt 
være en aftale om, at gerningsmanden skal rydde 
op i lokalområdet, eller at han eller hun betaler en 
form for kompensation til offeret. Nogle gange en-
der sagen blot med en undskyldning, og parterne 
går hver til sit. Erfaringerne er gode. Metoden gi-
ver et meget bedre grundlag for at opretholde eller 
genetablere et velfungerende lokalsamfund, end 
en behandling i det traditionelle retssystem gør. 

En frivillig siger om en session i panelet: ”Jeg 
kunne mærke spændingen og hadet, da de kom 
ind i lokalet – men tre fjerdedele af en time senere 
var der spandevis af tårer.” 

Sagen var en nabostrid, der startede som uenig-
hed om god parkeringsskik, og som havde kørt i 
syv år. Den fik endelig sin afslutning, da et Com-
munity Justice Panel i South Somerset bragte par-
terne sammen for at finde en løsning.

Når de involverede hører, hvilken effekt de-
res handlinger har haft, giver det et langt bedre 
grundlag for at løse konflikten, viser erfaringer-
ne. Og det sker, at der både bliver fældet tårer og 
udvekslet knus. En enkelt gang er det også blevet 
til en invitation til grillaften.

South Somerset panelet har eksisteret i otte år. 
Tilsvarende paneler er blevet afprøvet i Sheffield 
og Norfolk, og den engelske regering har for ny-

lig annonceret, at yderligere 15 områder vil teste 
metoden.

Leafy Somerset var det første sted i England, 
hvor modellen blev rullet ud.

Ideen blev udviklet i kølvandet på lukningen af 
en række domstole i landdistrikterne. Retssager 
i forbindelse med overtrædelser i lokalområdet 
blev flyttet til mere centralt placerede institutio-
ner. Det betød blandt andet, at de lokale medier 
ikke dækkede dem, og at borgerne ikke hørte om 
resultaterne. Nogle tog det som udtryk for, at man 
bare kunne slippe af sted med eksempelvis hær-
værk og overfald. Politiets omdømme led et knæk, 
”de gør jo ikke noget”, og kriminaliteten steg.

HVEM: Norfolk, Sheffield og Somerset Counties i 
England.

HVAD: Et panel af ”lokale” – frivillige – i det rele-
vante lokalsamfund tager stilling til en forbrydelse. 
Resultatet kan være, at en gerningsmand skal stå for 
oprydning i området.  

HVORFOR: Behov for bedre løsninger på konflikter i 
lokalsamfundet.  

RESULTAT: I South Somerset har over 900 personer 
deltaget i paneler siden opstarten. Tilfredsheden 
blandt de deltagende ”ofre” er 97 pct.. Og kun 3 pct. 
af gerningsmændene begår ny kriminalitet.



         43 

International case

På den baggrund tog Leafy Somerset modellen 
med Community Justice Panels op – en metode 
designet til at beskæftige sig med lovovertrædel-
ser, f.eks. vold eller hærværk i lokalsamfundet, og 
inddrage beboere og ofre i processen. 

Modellen bygger på, at frivillige, der kaldes fa-
cilitatorer, fører tilsyn med møder mellem offer 
og gerningsmand. Begge parter opfordres til at 
medbringe en støtteperson, typisk en ven eller et 
familiemedlem. Lovovertræderen skal have er-
kendt sin overtrædelse, før politiet kan henvise 
til ordningen.

I processen bliver gerningsmanden stillet en 
række spørgsmål om den strafbare handling, han 
har begået, og offeret fortæller om, hvordan han 
er blevet påvirket af forbrydelsen. Ved afslutnin-
gen af et ”retsmøde” skriver de involverede under 
på en kontrakt om acceptabel opførsel. Den kan 
også indeholde aftaler om erstatning eller socialt 
arbejde for gerningsmanden. Panelet i Somerset 
behandler typisk omkring 100 sager om året.

En frivillig fortæller, at han er med, fordi han 
havde været en af dem, som havde klaget over, at 
der ikke blev gjort nok for at forhindre hærværk 
og ”anti-social adfærd”. Da der så opstod en mu-
lighed for, at han kunne gøre noget, var der ingen 
vej udenom. Han har personligt været involveret 
i 150 sager, herunder nabostriden.

Set fra kriminalforsorgens perspektiv har pa-
nelet flere centrale forskelle i forhold til det al-
mindelige retsvæsen:

Med panelet kan gerningsmanden ikke undgå 
at forholde sig til offeret. Det giver en helt anden 
dynamik, og det er det, som gør, at metoden ofte 
fører til bedre løsninger.

Metoden adskiller sig også ved, at gerningsman-
den slipper for at få forseelsen på sin straffeattest.

Derudover er behandlingen hurtig. En sag kan 
klares på to til tre uger, mens gennemsnittet i det 
almindelige system er næsten fem måneder, fra 
overtrædelsen finder sted, til retten tager stilling. 

Det er i øvrigt også billigere at behandle sager-
ne i panelet: 139 pund mod 637 pund, for en gen-
nemsnitlig sag om hærværk.

I Norfolk har man bl.a. i samarbejde med det 
lokale Community Justice Panel reduceret antal-
let af unge, som bliver ekskluderet fra ungdoms-
uddannelserne, med 50 pct. og ligeså halveret an-
tallet af børn i pleje, som kommer i kontakt med 
retssystemet. Førstegangskriminaliteten er faldet 
år efter år, blandt andet som følge af en effektiv 
indsats med ”genopbyggende retfærdighed”, vur-
derer en uafhængig evaluator.

REFLEKSIONER

”En af de helt store udfordringer i vores velfærds-
samfund er forpligtende samarbejder på tværs af 
myndigheder og organisationer og med borgeren i 
centrum. Vi ved godt, at det er det, der skal til, og at 
det kan betale sig. Derfor taler vi meget om det. Men 
vi har svært ved at komme fra ord til handling. Idéen 
med lokale retspaneler er et helt konkret og inspire-
rende eksempel på, at forskellige aktører sætter sig 
sammen og laver aftaler, der er gensidigt forpligten-
de – og som giver bedre resultater.” 

Lars Thuesen, udviklingschef i Kriminalforsorgen.

”Det er unægtelig en ny måde at tænke det frivilli-
ge arbejde på, men resultaterne taler for sig selv og 
viser fornemt det enorme potentiale, der eksisterer, 
hvis vi man tør fravige vanetænkningen. Udover den 
konkrete besparelse og den hurtige sagsbehandling 
er det engelske eksempel et godt billede på civilsam-
fundets særlige værdi, hvor borgere, såvel krænker 
som offer, i mødet med andre medborgere reagerer 
og handler anderledes end i mødet med en myndig-
hedsperson – og med et anderledes positivt resultat 
for alle involverede.” 

Casper Bo Danø, sekretariatsleder i Frivilligcentre 
og Selvhjælp Danmark.
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Socialrådgivere trækker 
på de nære ressourcer

I Roskilde Kommune arbejder de målrettet med 
at finde ressourcer hos udsatte familier og i de-

res netværk. Dette holder børn i deres egne hjem, 
og det har reduceret de menneskeligt og økono-
misk dyre anbringelser markant. Succesen byg-
ger på en konkret tilgang, der er populær hos de 
børn og unge, der har oplevet den i praksis – bl.a. 
fordi de oplever at blive involveret og lyttet til i 
højere grad end tidligere.

Vi fokuserer meget på løsninger i samtalerne 
med de involverede borgere. I samtalerne bruger 
vi ikke længere socialfaglige begreber, men for-
søger at tale et sprog, som både forældre og børn 
kan forstå. Det er vigtigt, at de kan forbinde det, 
vi taler om, med deres egen virkelighed ,” siger 
Jens Henrik Sørensen, socialrådgiver i Roskilde 
Kommune. 

Arbejdsmetoden hedder ”Signs of Safety” og 
stammer oprindelig fra Australien. Metoden er 
en lavpraktisk tilgang med tre trin:

Første trin indebærer, at der skal være kort fra 
bekymring til indsats. 

”Vi er meget direkte og kontante, når vi beskri-

HVEM: Roskilde Kommune i samarbejde med socialt 
udsatte familier og deres netværk. Forskere fra Pro-
fessionshøjskolen Metropol er i gang med et treårigt 
forskningsprogram om arbejdsmetoden i Roskilde 
Kommune.

HVAD: Roskilde Kommune er med udgangspunkt i 
metoden Signs of Safety begyndt at samarbejde med 
udsatte familier om en bedre hverdag i hjemmet. 
Kommunen identificerer sammen med forældrene 
og den øvrige familie netværket omkring familien. 
Herefter samler kommunen netværket og familien til 
fælles møder, hvor bekymringer, positive elementer 
og potentielle ressourcer diskuteres, og der lægges en 
plan for det videre forløb.

HVORFOR: For at finde et alternativ til anbringelser, 
når der opstår vanskeligheder i en socialt udsat fami-
lie. Og det gøres ved i stedet at se på, hvordan man 
kan støtte familien som helhed.

RESULTAT: Færre børn bliver fjernet fra deres hjem. 
Hvor Roskilde Kommune for to år siden anbragte 195 
børn uden for hjemmet, er tallet nu reduceret med 
godt 20 pct. til 154. Børn og unge i forløbet udtrykker 
tilfredshed med den stærkere inddragelse. 

”Det er ikke meget avancerede tegninger, og det har været udfordrende for mig at tegne sammen med klienterne - jeg har 
jo ikke tegnet, siden jeg gik i skole - men det virker rigtig godt, både over for børnene og over for de voksne i familien,” siger 
Jens Henrik Sørensen. 
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ver vores bekymringer. Det er vigtigt for vores 
arbejde, at bekymringen er formuleret, så alle 
kan forstå den. Nogle gange siger vi også, at hvis 
der ikke sker ændringer, så kan det ende med, at 
barnet skal anbringes uden for familien. Det er 
lidt som at sætte en pistol for panden, så de voks-
ne ved, at de virkelig har noget på spil,” fortæller 
Jens Henrik Sørensen. Misbruger moderen eller 
faderen stoffer eller alkohol, kan en bekymring 
eksempelvis være, at barnet efterlades alene eller 
hos tilfældige andre. 

Trin nummer to handler om det, der fungerer 
godt i barnets og familiens liv. 

”Vi prøver at samle alle gode kræfter i et barns 
liv for at skabe en forandring. Vi kan f.eks. sidde 
sammen med moderen eller faderen og gå kon-
takterne i deres mobiltelefon igennem, og nogle 
gange har vi held til at finde personer her, der kan 

løse nogle af de opgaver, der er brug for. Vi går 
bogstaveligt talt hele vejen rundt og leder med lys 
og lygte efter gode kræfter i netværket,” siger Jens 
Henrik Sørensen.

Det kan f.eks. være en ældre bror eller søster, 
der kan træde til, når moderen er indlagt på psy-
kiatrisk afdeling. Det kan være en nabo, der kører 
barnet til fodbold. Eller det kan være en af mo-
derens eller faderens søskende, som barnet kan 
flytte over til, hvis der er konflikter i hjemmet. 

Sidste trin i metoden består i, at familiesagsbe-
handleren sammen med barnet og familien går i 
gang med at beskrive, hvad der så skal ske. Også 
her er der tale om meget konkrete og jordnære 
beskrivelser. Det kan f.eks. være at hjælpe det 
udsatte barn med, hvordan man taler ordentligt 
til sine kammerater, så kontakten ender med den 
aftale om at lege, barnet håber på, og ikke med en 

”Vi fokuserer meget på løsninger i samtalerne med de involverede borgere. 

I samtalerne bruger vi ikke længere socialfaglige begreber, men forsøger at 

tale et sprog, som både forældre og børn kan forstå.” 

Jens Henrik Sørensen, socialrådgiver i Roskilde Kommune. 

Case
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konflikt. Det kan også være hjælp til at få morge-
nerne derhjemme til at fungere bedre, så barnet 
kommer i skole på fuld mave og med en mad-
pakke i skoletasken. Det skal både være enkelt og 
realistisk, så hele familien føler, at den kan se lys 
for enden af tunnelen, og at de ikke får opgaver, 
de ikke kan løse. Efter nogle uger samles familien 
og deres familiesagsbehandler og taler om, hvor 
langt man er nået.

I Roskilde Kommune arbejder alle familiesags-
behandlere i dag med metoden Signs of Safety, 
men overgangen fra den gamle til den nye praksis 
er ikke kommet af sig selv. 

”Vi evaluerede vores indsats på alle punkter og 
undersøgte, hvordan vi brugte vores tid, hvordan 
vi arbejdede med de unge, og hvordan vi talte med 
dem og deres familier. Vi spurgte, hvad de unge fik 
ud af vores indsats. Det var en meget grundig kort-

”I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi gode erfaringer 
med det, der hedder familierådslagninger, og som 
bygger på mange af de samme tanker, som de arbejder 
med i Roskilde. Vi indkalder til et møde med barnet 
og dets familie – samt de ressourcepersoner, som bar-
net selv peger på. Vi bliver næsten altid overraskede 
over, hvem der skal med til mødet, så på den måde 
får vi aktiveret ressourcer, vi ikke anede eksisterede. 
Vi sidder tit på rådhuset og ser på ideerne og tænker: 
”Hvor kom den løsning fra?” Vores positive erfaring 
er, at der altid er en fodboldtræner, en ridelærer eller 
en nabo, som betyder meget for barnet. Og folk er vil-
lige til at møde op, nærmest ligegyldigt hvor langt de 
skal køre, eller hvor ubelejligt mødet er placeret. Når 
et barn spørger om hjælp, så er svaret ja.”

Jørgen Kyed, børne- og ungechef i Faaborg-Midtfyn 
Kommune.

”Erfaringerne fra Roskilde er superinteressante, og 
de fik mig til at tænke på, at vi faktisk er begyndt 
at bruge tankegangen i vores arbejde i forhold til 
ensomme og udsatte ældre, f.eks. i projektet ”Ud af 
busken”. Her er det ikke nødvendigvis kommunen, 
der identificerer netværket, men de ældre selv, både 
frivillige og brugere, der tænker i både eksisterende 
og nye netværk. Kunne vi også i forhold til it-svage 
ældre finde måder, hvor vi blev bedre til at inddrage 
og aktivere netværket omkring den ældre, ville det 
kunne rykke meget.” 

Ia Brix Ohmann, souschef i Ældre Sagen. 

lægning, så vi kunne se, hvad der virkede, hvad vi 
skulle holde op med at gøre, og hvad vi skulle gøre 
mere af,” fortæller familiechef Margit Næsby.

Kortlægningen var første skridt i forandrings-
processen. Kompetenceudvikling af alle ansatte 
det næste, både for frontmedarbejdere og de an-
satte i forvaltningen. Ifølge Margit Næsby er der 
allerede sket forandringer.

”Det er en udfordring at skabe en kulturforan-
dring i en hel organisation, og det er vigtigt, at hele 
organisationen flytter sig,” siger Margit Næsby. 

Nu siger hun, at hendes afdeling ”samarbejder 
med dem, der ejer problemet. Vi løser problemerne 
sammen, vi kan ikke løse problemerne for dem.”

REFLEKSIONER
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Hvad er socialøkonomiske virksomheder?
I Den Sociale Kapitalfond betragter vi sociale 
iværksættere som personer, der starter nye virk-
somheder for at løse sociale problemer ved at dri-
ve forretning – og først og fremmest er drevet af 
at skabe social værdi, snarere end at tjene penge. 
Geninvesteres overskuddet i det sociale formål, 
kaldes deres virksomheder typisk for socialøko-
nomiske virksomheder.

Det er nok også grunden til, at konceptet har 
fået fornyet opmærksomhed de senere år. Særligt 
to ting, tror jeg, har været med til at skubbe på.

Dels har vi i det seneste årti fået en række 
kendte rollemodeller og dagsordensættere på om-
rådet – fra Mohammad Yunus, stifter af Grameen 
Bank, der yder mikrolån til verdens fattigste, til 
Thorkil Sonne, som startede Specialisterne, hvor 
mennesker med autisme laver softwaretest og da-
taregistreringsopgaver.

Og ikke mindst, så er behovet for nye løsninger 

Social økonomi sætter 
nye ressourcer i spil

på sociale og velfærdsmæssige problemer for al-
vor blevet tydeligt de senere år. Med finanskrisen 
og det pres, den har givet på velfærdsstaten, har 
vi fået understreget behovet for at finde nye og 
bæredygtige løsninger på de udfordringer, vi har 
i det danske velfærdssamfund.

Hvad er det, de socialøkonomiske virksomheder 
byder ind med her?
Der er mange forskellige typer af socialøkono-
miske virksomheder, som hjælper bl.a. udsatte 
grupper i samfundet på forskellige måder: Der er 
nogle, som arbejder for målgruppen eller sagen, 
og der er dem, der arbejder med målgruppen.  I 
Danmark har der været meget fokus på den sid-
ste gruppe, dem som inkluderer og skaber jobs 
til mennesker, som ellers har svært ved at finde 
plads på arbejdsmarkedet.

Hvis vi kigger på dem, så er mange socialøko-
nomiske virksomheder netop på grund af deres 

At se ressourcer, hvor systemet ikke nødvendigvis gør det, er en del af DNA’et i 
socialøkonomien. I dette interview forklarer Lars Jannick Johansen, adm. direktør 
i Den Sociale Kapitalfond og en af landets fremmeste eksperter i socialøkonomiske 
virksomheder, hvorfor socialøkonomien er en del af fremtidens velfærdssamfund.
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tilgang til målgruppen rigtig dygtige til at skabe 
arbejdspladser, hvor der er plads til forskellighed. 
Det er hele præmissen for, at det kan fungere.  Og 
det handler dybest set om at bringe de ressourcer 
i spil, som ellers ville være uforløste. På den måde 
er virksomhederne i sig selv nye bud på, hvordan 
vi får et velfærdssamfund, hvor færre mennesker 
ender på sidelinjen.

Nogle steder har man fundet det håndtag, som 
gør, at man kan vende en udfordring til en mu-
lighed. Det gælder for eksempel Specialisterne 
og Telehandelshuset, hvor mennesker med hen-
holdsvis autisme og synshandicap bruger deres 
sans for detaljer henholdsvis særlige lytte- og ta-
legaver professionelt.

Andre steder handler det mere om, at man ikke 
lader handicappet være en begrænsning. For ek-
sempel hos Allehånde Køkken, som er bemandet 
af døve kokke.  Og endelig har vi en lang række 
socialøkonomiske virksomheder, som først og 
fremmest er særligt gode til at tilrettelægge arbej-
de, så mennesker kan tage del i det trods begræns-
ninger pga. fysiske, psykiske eller sociale forhold.

Den type virksomheder, vi taler om her, har 
det til fælles, at de starter med at se potentialet 
og derefter skaber de rammer, der skal til for at 
forløse det. Nogle gange handler det om måden, 
en arbejdsuge bliver lagt til rette på, andre gan-
ge om de rigtige hjælpemidler eller oplæring og 
mentorskaber.

Kan andre virksomheder og offentlige institutioner 
lære af dem – i givet fald hvad?
På den ene side kan man sige, at mange af styr-
kerne jo netop er et resultat af den form, som de 
socialøkonomiske virksomheder har. De har stor 
troværdighed, når de fortæller om deres sociale 
mission, som typisk giver en meget stærk driv-
kraft hos medarbejdere og stakeholdere – også 
fordi det ligger i konceptet, at et eventuelt over-
skud på aktiviteterne skal geninvesteres i overens-
stemmelse med formålet. 

På den anden side kunne man sige, at de fleste 
offentlige institutioner jo også er sat i verden med 
åbenlyst gode og motiverende formål, som også er 
eller i princippet kunne være en stærk drivkraft, 
som vi kender det fra de socialøkonomiske virk-
somheder. Men måske er det ikke altid lige tyde-
ligt i hverdagen. Måske der kunne være noget at 
hente, ved at fokusere endnu mere på det stærke 
formål og effekterne af arbejdet mere tydeligt, 
både internt og eksternt.

Samtidig giver det at være en del af en arbejds-
plads en stærk motivation for mange af de medar-
bejdere, vi taler om her. For dem er det en drøm, 
der er gået i opfyldelse, at de har fundet et job, som 
passer til dem. Der er ikke noget, de hellere vil, 
end at være en del samfundet, gå på arbejde og 
bidrage med det, de kan. Det kunne alle arbejds-
pladser i princippet tænke i – det behøver man 
ikke være en socialøkonomisk virksomhed for.
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”Jeg er ligeglad 
med diagnoser”

Brian Sørensen er social entreprenør og iværksætter. Han har startet flere socialøko-
nomiske virksomheder end de fleste, og i dag driver han både konsulenthuset Social 
Business House og restaurationen Café Kaffegal. Sidstnævnte er med godt 42.000 
årlige gæster en populær del af det århusianske caféliv. Alle Brian Sørensens virk-
somheder er sat i verden for at give arbejde til psykisk sårbare mennesker.

Jeg er direktør i en socialøkonomisk forening, 
der hedder ChangeMakers. Foreningen ejer og 

driver to socialøkonomiske virksomheder. Den 
ene er Café Kaffegal, og den anden er Social Bu-
siness House. Sidstnævnte er et nyt socialøkono-
misk væksthus, hvor vi prøver at hjælpe menne-
sker med at springe ud som sociale iværksættere 
med konsulentrådgivning, foredrag, markedsfø-
ringsmateriale m.v. Virksomheden består af fire 
førtidspensionister og så mig. Jeg bruger de fleste 
dagtimer i Social Business House. Aftentimerne 
bruger jeg oftest i Café Kaffegal, hvor jeg er re-
staurant- og køkkenchef og derfor laver en fryg-
telig masse mad sammen med resten af teamet, 
der består af 35 mennesker. 

Socialøkonomiske virksomheder er egentlig li-
gesom alle andre virksomheder. Forskellen er, at 
vi har en social mission, som vi så opnår gennem 
vores økonomiske aktiviteter. Ethvert overskud 

bruger vi derfor til at nå de mål, der er med vo-
res mission. I vores tilfælde er det at skabe job til 
mennesker, der har en eller anden form for psy-
kisk sårbarhed. Tankegangen i socialøkonomiske 
virksomheder er typisk præget af det brugerdrev-
ne, af empowerment-ideen, hvor målgruppen in-
volveres direkte i det at drive virksomheden – og 
er med til at træffe beslutningerne. Der er højt til 
loftet, men der er også forventninger til medar-
bejderne, selv om de har forskellige begrænsnin-
ger. Så det er virksomheder, der arbejder med at 
skabe en økonomisk og social balance.

Vores grundholdning, når vi skal ansætte nye 
medarbejdere, er, at vi er fuldstændig ligeglade 
med deres begrænsninger og deres psykiatriske 
diagnoser. Vi tager udgangspunkt i, hvad de kan, 
og hvor deres motivation ligger. Lige nu har vi 
f.eks. en pige, der har benprotese og kun har 20 
pct. syn på det ene øje, og de fleste ville nok tæn-

Portræt  af en ressourcedansker



         51 

ke, at hun ikke vil kunne arbejde her, fordi vi har 
trapper, som vi løber op og ned ad, og det er far-
ligt i køkkenet, når hun næsten ikke kan se noget, 
og alle mulige andre forbehold. Men der har vi 
vendt tænkningen om, for hvis pigen selv mener, 
at det kan fungere, og hvis hun har motivationen 
og de rette kompetencer, så lad os tage udgangs-
punkt i det. Og så kan man jo finde ud af noget 
med de trapper, og vi har anskaffet en elektronisk 
vægt, som siger vægten højt på det, man vejer.

De folk, jeg ansætter, er vant til at blive målt og 
vejet på deres diagnoser og mangler. De er blevet 
sat i boks mange gange og har mange nederlag i 
bagagen. De synes, at det er så fedt at komme ind 
hos os og opleve, at de ikke skal være i den boks. I 
stedet er de bare medarbejdere, der skal levere høj 
service til kunder i en café, ligesom det forventes 
på andre arbejdspladser.

Mine medarbejdere er førtidspensionister an-

sat i skånejobs, fleksjobbere og frivillige. Og det 
er et godt mix, da der ikke er nogen, der kan regne 
ud, hvem der er hvem. Hvis caféen kun var drevet 
af psykisk sårbare ansatte, så ville medarbejderne 
opleve det som en form for stigmatisering, da de 
mest af alt gerne vil måles og vejes som menneske 
og ikke ud fra en psykiatrisk diagnose.

Jeg arbejder meget med, at virksomhederne 
ikke er Brian Sørensen-steder. Det er lige så me-
get medarbejdernes steder. Vi har faktisk en regel 
om, at det koster medarbejderne en time i op-
vasken, at caféen omtales som ’din’ i en samtale 
med mig. Så jeg prøver hele tiden at give alle plads 
og rum til at komme med nye ideer, uddelegere 
ansvar, træffe beslutninger osv. Det er en afgø-
rende nøgle til, at vores ’eksperiment’ er lykkedes.
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Ballerup Kommune 
afdækker det gode liv

HVEM: Ballerup Kommune i samarbejde med bebo-
erne i boligområdet Grantoften.

HVAD: Kommunen har i regi af projektet ”Det gode 
liv” iværksat en større antropologisk undersøgelse i 
boligområdet Grantoften. 

HVORFOR: Undersøgelsen skal afdække borgernes 
oplevelse af det gode liv, og hvad det kræver og inde-
bærer. Det skal gøre Ballerup Kommune klogere på, 
hvilke opgaver kommunen skal løse, og hvilke nye 
løsninger den skal være med til at skabe i fremtiden.

RESULTAT: Undersøgelsen har givet en masse ny vi-
den. Hovedkonklusionen er, at alle mennesker gerne 
vil være noget for andre. Foreløbige resultater viser 
også, at kommunen for langt de fleste mennesker 
spiller en perifer rolle i forhold til det gode liv. Der 
er mange andre mennesker og steder, der har større 
betydning for folks opfattelse af det gode liv. 

”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: 

Hvad er borgerens oplevelse af det gode liv? 
Og hvad skal kommunen gøre for at under-

støtte det? 
De spørgsmål har Ballerup Kommune sat sig 

for at besvare. I projektet ”Det gode liv” har kom-
munen sat en større antropologisk undersøgelse i 
gang i boligområdet Grantoften. Grantoften er en 
miniudgave af den samlede Ballerup Kommune.

Den nye viden skal danne udgangspunkt for, 
hvilke opgaver kommunen skal løse, og 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 un-
dersøger, hvad borgernes behov er. Hvad er deres 
drømme, håb og tanker om fremtiden? Kort sagt: 
Hvad er deres idé om det gode liv?”

Kommunen har gennemført deltagerobservati-
oner og interview med borgerne for på den måde 
at få mange perspektiver på det gode liv, set fra 
borgernes synspunkt. Samtidig har kommunen 
oprettet et kontor i det lokale butikscenter i Gran-
toften, så den er synlig i lokalmiljøet. 

Case
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De spænder ben. Tag for eksempel sygedagpen-
gesystemet: 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 ar-
bejde. Men det må du ikke, før du er raskmeldt,” 
fortæller Janne Koefoed Jørgensen.

Den etnografiske metode, som Ballerup Kom-
mune har benyttet, giver en masse ny viden, som 
endnu ikke er færdiganalyseret. Men ifølge Janne 

Case

REFLEKSIONER

”Tilgangen fra Ballerup er interessant, fordi den læg-
ger så stor vægt på dialogen med borgerne. Og jeg 
synes, at det er fremragende, at de benytter en an-
tropologisk tilgang, så de får en dybdegående viden 
om, hvad borgerne er optaget af – som grundlag for 
dialogen. Det er vigtigt, at dialogen med borgerne om, 
hvordan vi indretter fremtidens velfærd, ikke ’bare’ 
bliver en spareøvelse båret frem af embedsmænd med 
dystre forudsigelser. Samtalen skal handle om, hvad 
det er for et samfund, vi ønsker os. Jeg er meget op-
taget af, hvordan vi i kommunerne kan styrke med-
borgerskabet – på alle mulige måder. Det handler om 
at være kommune ’med’ borgere, ikke ’for’ borgere.” 

Anders Kjærulff, direktør for kultur og sundhed i 
Holstebro Kommune.

”På levehjemmet Bjergbyparken i Slagelse Kommune 
arbejder vi meget med, hvad der skaber gode liv, og 
det betyder bl.a., at vi ikke tænker os som et pleje-
hjem, men som et lokalt samlingshus, der er åbent for 
alle i lokalområdet. Borgerne udefra kan være med 
til at se fodbold på den store fladskærm i tv-stuen 
og deltage i åbne fester for hele bysamfundet. Det er 
meget hyggeligere at se fodbold sammen med mange 
end kun de få fra plejehjemmet, og en fest er noget 
sjovere, når der deltager folk fra alle aldersgrupper. 
Det har skabt glæde blandt plejehjemmets beboere, 
arbejdsglæde og lavere sygefravær hos personalet og 
glade naboer. Ved at flytte fokus fra styring, kontrol 
og økonomi til participerende deltagelse med fokus 
på det halvfulde glas, vinder alle perspektiver.”

Lars Bo Sørensen, centerleder, Bjergbyparken i Slagelse 
Kommune.

Koefoed Jørgensen er hovedpointen klar: 
”Det centrale er, at alle mennesker gerne vil 

være noget for andre. På den baggrund er det pa-
radoksalt, 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,” siger udviklingskonsulenten. 

Herudover viser de foreløbige resultater bl.a., at 
kommunen for langt de fleste mennesker spiller 
en perifer rolle i forhold til det gode liv. Der er 
mange andre mennesker og steder, der har større 
betydning for det enkelte menneske.
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Vi skal have mere ud af 
nydanske talenter
Talent er det 21. århundredes råstof, og succes i en globaliseret verden afhænger af 
vores evne til at identificere, udvikle, fastholde og motivere talent.  Men vi får ikke nok 
ud af den nydanske talentmasse. Det mener Ahmet Günes.  Han er iværksætter og 
kåret til et af de 100 største erhvervstalenter i Danmark.

Jeg har en mission: Vi skal have flere nydanske-
re på lederposter i Danmark. Og for mig er det 

helt klart, at hvis der er nogen, der skal gøre noget 
ved det, er det os selv. Det er i hvert fald min egen 
erfaring fra min karriere.

Derfor har jeg startet ’Lead the talent’. Det er et 
ledertalentprogram målrettet nydanskere, hvor 
de får træning af ledere i nogle af landets største 
virksomheder. Det første hold på 20 studeren-
de er lige kommet igennem, og næste hold er på 
trapperne. ’Lead the talent’ er i øvrigt et initiativ 
i regi af foreningen o.n.e Danmark, som jeg er 
medstifter af og formand for. Foreningens formål 
er at danne vidensnetværk blandt nydanske unge, 
som er i gang med eller har en videregående ud-
dannelse. Lige nu er vi godt 500 medlemmer.

Det er helt vildt inspirerende at skabe noget 
nyt og se det gøre en forskel. Det er det, der dri-
ver mig. Alle de ting, jeg er involveret i nu, er op-
stået på grund af nysgerrigheden efter at finde de 
nye muligheder. 

Jeg kunne godt bruge otte dage i ugen. Sådan 
er det, når jeg har besluttet mig for, at jeg næsten 
ikke vil bruge ordet ”nej”. Men det gode ved op-
gaver, der er drevet af lyst og nysgerrighed, er, at 
de giver mere energi.

Jeg er meget optaget af den tilgang, der hedder 

positive deviance eller på dansk: positiv afvigelse. 
Det er fascinerende at arbejde med positive afvi-
gelser og undersøge, hvorfor nogle mennesker med 
de samme forudsætninger som andre, men med en 
anden adfærd, skaber bedre resultater trods svære 
odds. Det centrale i metoden er, at det er dem, der 
har problemerne, der skal udvikle løsningerne. 

Det var faktisk en oplevelse i mit tidligere job 
som innovations- og marketingschef hos en kæde 
af bilforhandlere, der vakte interessen for positiv 
afvigelser hos mig. Vi havde på få år fået kunde-
tilfredsheden i top hos kædens værksteder. Alle 
på nær et. De lå faktisk nr. 65 ud af 67 værksteder. 
Men de ville simpelthen ikke tage fat, fordi det 
var mine ideer og ikke deres egne. Så vi skifte-
de strategi, sådan så de selv skulle komme med 
løsninger, der kunne hæve kundetilfredsheden. 
Eneste krav var, at mindst ét af buddene skulle 
leveres kreativt. Værkføreren Jørgen, der var 50+, 
valgte bl.a. at rappe et af sine forslag. Jeg var ved 
at falde ned af stolen, da han gjorde det. Strategi-
en virkede, fordi det nu var deres egne løsninger, 
som vi implementerede. Nu ligger værkstedet på 
andenpladsen, når man ser på kundetilfredshed 
blandt værksteder i Danmark. Når det kunne lyk-
kes der, så er der ikke ret mange grænser for, hvad 
der ellers kan lykkes med den tænkning.

Portræt  af en ressourcedansker
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Interview

ARBEJDSSPØRGSMÅL

Hvor er din organisation god til at se ressourcer – og sætte dem i spil?

Hvor kunne din organisation blive bedre til at se ressourcer – og sætte dem i spil?

Hvornår/i hvilken sammenhæng har du sidst hørt om borgere/brugere/kunder/samarbejdspartnere, som ville 

bidrage med ”noget” til dig/din organisation? Hvad skete der?

Hvornår har du sidst hørt om borgere/brugere/kunder/samarbejdspartnere, som ville have dig/din 

organisation til at bidrage med ”noget”? Hvad skete der?
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”Steder betyder noget. Ikke blot 
som punkter på et kort, men som 
der hvor vi knytter relationer med 
hinanden. Det er her, livet er. Det er 
derfor oplagt at se nye ressourcer 
ved f.eks. at se på, hvor mennesker 
bor, lever og arbejder. Her er 
potentialet størst, for det abstrakte 
bliver konkret: Hvem er vi, hvad kan 
vi få til at ske sammen.”

Julie Becher, strategi- og sekretariatschef i Holbæk Kommune.

GEOGRAFI
# 3
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Interview

Arenaer fyldt med 
ressourcer

Vi skal se nye steder hen, når vi skal finde ressourcer. Gaden, opgangen, kvarteret eller landsbyen kan 

være med til at få vores øjne op for, at der er en verden uden for den velfærd, vi har vænnet os til. Vi ser 

ikke først på, om velfærd er omsorg, undervisning eller sundhed, om den leveres i skolen, børnehaven 

eller på plejehjemmet, eller om velfærd er offentlig, frivillig eller privat. Vi ser på de ressourcer, der er 

eller kan være inden for et geografisk eller virtuelt område. 

På den måde kommer vi væk fra et overdrevent fokus på, hvordan vi kan bringe ressourcer ind 

i de offentlige institutioner. Det kan godt være en løsning. Men det skal ske med forståelse for 

ressourcernes særegenhed. Ellers ender vi i polyfilla-løsninger, hvor det er eksisterende systemers 

behov for at lukke huller hos sig selv, der bliver styrende.

Du finder på de følgende sider:

Geografiske arenaer

RessourceViborg – arenaer i praksis 

Portræt af en ressourcedansker: Landsbyen er fyldt med ressourcer

Virtuelle arenaer

Portræt af en ressourcedansker: Kvinder hjælper kvinder

International case: Ressourcer i at bringe lokale borgere i kontakt med hinanden

Borgere kan være aktive i forskellige arenaer

Interview: Fremtidens velfærd bygger på lokale ressourcer

Case: Ressourcer i det lokale samarbejde

Arbejdsspørgsmål
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Geografiske arenaer

Geografiske arenaer

BYMIDTER
Eksempler på typiske ressourcer: 
Andelsboligforeninger, 
butikker, virksomheder, 
kulturinstitutioner, dag-
institutioner, skoler, 
gymnasier, sygehu-
se, plejecentre og 
studerende.

BOLIGBLOKKE
Eksempler på typiske res-

sourcer: Kulturer og/eller 
subkulturer, butikker, 

dagsinstitutioner, 
skoler, plejecentre, 
boligforeninger, 
fælleslokaler og 
fællesområder, børn, 
unge, midaldrende og 

ældre.

VILLAKVARTERER
Eksempler på typiske ressourcer: 
Naboskab, sportsforeninger, børne-
familier, fællesområder, 
skoler, biblioteker, 
daginstitutioner 
og mindre 
butikker.

LANDOMRÅDER/
LANDSBYER

Eksempler på typiske ressour-
cer: Ssportshaller, fritidsfor-
eninger, store naturarealer, 
biblioteker, virksomheder, 
mindre skoler, plejecentre, 

børnefamilier og ældre.

Se på geografien, når du vil dyrke eksisterende og nye ressourcer. Med 
geografiske arenaer kan du sætte hegn om et område og kigge på alle de 
ressourcer, der findes der. 

Her er fire eksempler på geografiske arenaer. De dækker tilsammen de 
fleste af de områder, hvor vi bor, arbejder og lever vores liv. 



         59 

Geografiske arenaer

RessourceViborg 
– arenaer i praksis 

KARUP-KØLVRÅ 
Er en landsby og et landområde 

med 2.200 indbyggere. Området har 
mange ressourcer, f.eks. institutioner og 
foreninger, Karup Lufthavn og en aktiv 
ugeavis. Samtidig er udvalgte borgere 

blevet uddannet som ”sundhedspiloter”, 
der sætter aktiviteter i gang, som de selv 

vælger. Der er bl.a. blevet etableret en 
cykelklub og et gospelkor.

HOULKÆR
Er en bydel bestående af et parcel-

huskvarter og boligblokke. Bydelen 
har en aktiv skole, der er et møde-

sted på tværs af forskellige grupper 
af beboere. Bydelen er præget af 

meget samarbejde på tværs af orga-
nisationer, herunder boligselskab, 
skoler, dagtilbud, idrætsanlæg og 

idrætsforeninger. 

HAMMERSHØJ
Er et landområde med 842 indbyg-
gere. Indbyggerne samarbejder tæt 

med kommunen om at udvikle 
området. Den lokale skole er meget 

vigtig, og den er engageret i aktivi-
teter i samarbejde med borgere i 

lokalområdet. 

ULBJERG
Er en landsby med 476 indbyggere. 

Der er en tæt sammenhæng og et tæt 
samarbejde mellem skolen, foreningerne 

og idrætsfaciliteterne i landsbyen.  
Idrætsforeningen Ulbjerg GF spiller en vigtig 

rolle for landsbyens udvikling. Der er tilbud til 
medlemmerne, og der skabes arrangementer 
for alle borgerne i byen, f.eks. den lokale byfest 

”Kringlefesten”. Desuden har foreningen i 
samarbejde med lokalrådet udarbejdet en 

tilflyttermappe, så tilflyttere hurtigt kan lære 
byen og dens muligheder at kende.

Viborg Kommune har ladet sig inspirere af arbejdet med arenaer i Res-
sourcedanmark og har brugt det til at se ressourcer i deres lokalområder 
– og i øvrigt til at styrke samarbejdet med dem. 

Det forklarer Lars Stentoft, der er direktør for kultur, service og events i 
Viborg Kommune: “Arenatankegangen ligger i naturlig forlængelse af den 
måde, som vi allerede samarbejder med lokalområderne i kommunen 
på, og vi kan bruge arenatankegangen som en begrebsramme til at ud-
vikle samarbejdet yderligere. Vi har valgt at fokusere på fire forskellige 
lokalområder. Hver for sig har de nogle af de arenaer, vi har arbejdet med 
i Ressourcedanmark. Det har gjort os bedre til at se, hvilke ressourcer der 
er i områderne, og hvor vi kan blive bedre til at bringe dem i spil.”  



60         VEJE TIL RESSOURCEDANMARK          61 

Landsbyen er fyldt 
med ressourcer

Der er mange historier om landsbyer, der lukker ned, når de offentlige institutioner 
rykkes til større byer. Dem kendte Malene Kjær-Jepsen alt til. Hun bor med sin familie 
i landsbyen Hejlsminde i Kolding Kommune, og da der skulle lægges børnehaver 
og skoler sammen, tog hun sammen med andre borgere initiativ til at revitalisere 
lokalområdet.

Det hele startede, da der skulle lægges skoler 
og børnehaver sammen i tre små landsbyer, 

Sjølund, Hejls og Hejlsminde. De tre byer skulle 
ende med at have en børnehave og en skole til-
sammen. Vi havde samtidig et ønske om at styrke 
fællesskabet mellem de tre landsbyer. Det gjor-
de vi ved at lave en ”Smuk Landsbydag”, hvor vi 
brugte en dag på at være sammen om at gøre vo-
res landsbyer smukkere. Det blev en kæmpesuc-
ces, da vi afholdt dagen i foråret 2012, og vi gør 
det igen. Invitationen til dagen i år er lige landet 
på mit skrivebord. 

Først kontaktede vi Kolding Kommune for at 
høre, om de ville støtte projektet, og om hvad vi 
måtte og ikke måtte gøre. De foreslog, at vi sam-
men tog en tur rundt og aftalte, hvad vi gjorde 
noget ved. De gav os faktisk ret vide rammer – 
selvfølgelig inden for loven. Vi kunne male auto-
værn, rydde hegn og simpelthen gøre de fælles 
ting pæne og rene. De stillede så maling og pens-

ler til rådighed, og de tilbød også at hente affal-
det bagefter. Så var det op til os at finde en masse 
folk, der gerne ville være med til det.

Der er to lokalråd i landsbyerne, og de har kon-
takten til politikere osv. Men i stedet for at lokal-
rådene skulle ud og rekruttere en masse, så valgte 
vi at kigge på alle de foreninger, der jo allerede 
var i landsbyerne. Det var grundejerforeninger, 
idrætsforeninger, borgerforeninger, bestyrelser, 
biavlerforeninger, lokalhistorisk arkiv. Jamen, vi 
tog simpelthen fat i alle, også de erhvervsdriven-
de herude. Vi inviterede dem alle sammen til et 
planlægningsmøde, hvor deltagerne besluttede, 
hvad der skulle laves, hvad de gerne selv ville in-
volveres i, og ikke mindst hvad de havde, vi kun-
ne bruge. Folk kom jo med havetraktorer, fræsere 
og alverdens forskellige ting. Endelig hængte vi 
tilmeldingslister op i brugser og andre steder, 
hvor folk kom, hvor man kunne tilmelde sig til 
forskellige opgaver.

Portræt  af en ressourcedansker
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Nede på havnen sad der et par fiskere, der bestemt 
ikke ville være med til det pjat, som vi var i gang 
med. Men da der kom nogle, der gerne ville rydde 
op nede hos dem, endte de med at hjælpe, og de fik 
den mest fantastiske dag sammen med os andre. 
Det viser vigtigheden af, at vi skal have mange 
ambassadører og mange måder at spørge på.

Dagen har betydet, at relationerne i landsbyer-
ne har udviklet sig positivt. Det handler om inte-
grationen de tre byer imellem, og det handler om 
relationen til det sted, vi bor. Man kan mærke, 
at folk kigger på deres by på en anden måde, og 
hvis man ser noget affald, så fjerner man det. Man 
venter ikke på, at andre gør det. Det lyder som en 
floskel, men det her breder sig som ringe i vandet.

Vi ville for nylig gerne have bygget en cykelsti 
mellem den by, hvor skolen nu ligger, og den by, 
hvor børnehaven ligger. Der var intet i kommu-
nens planer om, at det var på vej. Men så var der 
faktisk en i et af vores lokalråd, der havde arbej-

det med asfalt og veje, og han lavede en ansøg-
ning om en meget billigere cykelsti, end kommu-
nen vurderede, at det ville koste. Det handlede 
om at udvide vejen, og han var så rundt og høre 
alle, der boede ud til vejen, om de ville afgive lidt 
jord til udvidelsen. Alle sagde ja, fordi det jo bare 
er noget andet, når det er folk, der har børn, der 
cykler på vejen, der kommer og beder om det. 

Forvaltningen syntes ikke om det, fordi stien 
ville blive slidt op i løbet af ingen tid. Men po-
litikerne syntes, at det var rigtig spændende, og 
de fik så cykelstien ind som et forsøg i budgettet 
for 2013. 

Vores drivkraft er stoltheden ved at bo her og 
ønsket om fællesskab i det nære. Og så er der da 
også noget overlevelsesinstinkt i, at vi vil vise, at 
det er dejligt at bo her. På det helt personlige plan 
giver det en kæmpe stolthed, at vi kan gøre det her.

Portræt  af en ressourcedansker
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Virtuelle arenaer

Wikipedia er et online-leksikon, som alle frit kan bidra-
ge til, simpelthen ved at skrive på hjemmesiden. Wiki-
pedia betragtes som verdens førende hjemmeside med 
brugergeneret indhold. Selv det at rette en stavefejl eller 
at sætte et komma ses som et bidrag. Administratorer, 
redaktører og brugere sikrer i fællesskab, at bidrag, der 
på den ene eller anden måde ikke lever op til krav om 
troværdighed og kvalitet, bliver markeret for læserne. 

Khan Academy er et videobaseret og gratis undervis-
ningssystem. Filosofien er ret enkel: Eleven ser en kort 
film, der forklarer et emne, og øver sig derefter på nogle 
opgaver. Går eleven i stå med en øvelse, kan han eller 
hun se videoen igen. Når eleven mestrer stoffet, går han 
videre til det næste emne og nye opgaver. Erfaringerne 
fra USA viser bl.a., at elevernes selvtillid og motivation 
øges, når undervisningen er tilpasset den enkeltes ni-
veau. LøkkeFonden og KMD samarbejder om at intro-
ducere Khan Academy på dansk.

VIRTUELLE ARENAER
Internettet giver mulighed for at tænke 
arenaer på tværs af fysiske og geografi-
ske grænser. Det giver adgang til relatio-
ner, netværk og fællesskaber, der ikke er 
bundet sammen af sted, men af interes-
ser. I de virtuelle arenaer er det også let 
at bidrage. Her er tre eksempler – og læs 
også portrættet af ressourcedanskeren 
Birgitte Baht på næste side.

WIKIPEDIA:                                               
ALLE KAN LET BIDRAGE

PATIENTS LIKE ME: 
PATIENTER SOM 

RESSOURCER FOR PATIENTER

KHAN ACADEMY:                         
NYE VEJE TIL AT DYRKE SINE 

RESSOURCER 

Patientslikeme.com er et socialt netværk i stil med Fa-
cebook. Forskellen er, at brugerne er mennesker, der 
lider af en sygdom. På portalen kan brugerne dele deres 
situation, behandling, sygdom, symptomer og andre 
relevante informationer med hinanden. Brugerne får et 
netværk med andre mennesker i lignende situationer 
og kan på den måde hjælpe hinanden med viden, sel-
skab og omsorg. De bliver på den måde ressourcer for 
hinanden. 
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Kvinder hjælper kvinder

Birgitte Baht er medstifter af og direktør i den socialøkonomiske virksomhed Props 
and Pearls. Virksomheden hjælper kvinder, der er ramt af brystkræft, underlivskræft 
eller inkontinens, til at hjælpe sig selv. Props and Pearls har en lounge i København, 
hvor kvinder kan få hjælpemidler og rådgivning. Derudover udvikler virksomheden 
projekter, der skal komme de mange til gavn. 

Vi tror på, at der er stor energi i at handle selv, 
når man er syg. Derfor går det meste af vo-

res arbejde ud på at inspirere kvinderne til, hvad 
de selv kan gøre for at få det bedre. De områder, 
som vi arbejder med, er følsomme. Ofte slås kvin-
derne ikke kun med gener fra deres sygdom, men 
også med angst, tabu og tab af kvindelighed. Så 
det handler om at finde ud af: Hvad kan kvinder-
ne egentlig gøre? Hvad har de lyst til at gøre? Og 
hvordan kan vi formidle til dem på en måde, der 
ikke giver dem dårlig samvittighed, men virker 
inspirerende?

Vi får gennem den daglige kontakt med kvin-
derne en dyb indsigt i deres behov og præfe-
rencer. Den viden gør det muligt at udvikle nye 
løsninger på kvindernes præmisser. Et eksempel 
på dette er sitet www.minebivirkninger.dk. 8 ud 
af 10 brystkræftramte tilbydes en årelang medi-
cinsk efterbehandling for at forebygge, at de bli-
ver syge igen. Behandlingen medfører for nogle 
så mange bivirkninger, at de vælger at hoppe fra 

behandlingen, selv om det øger risikoen for til-
bagefald. Der er tale om kvinder, der er enormt 
udfordrede, og i loungen hører vi jævnligt, at de 
føler sig meget alene og magtesløse med deres 
bivirkninger, da hospitalerne ikke har fokus på 
bivirkningshåndtering.

Derfor har vi udviklet et site, hvor den enkel-
te kan indtaste sine bivirkninger og sammenlig-
ne sin bivirkningsprofil med andre kvinders, der 
får samme medicin. Forestil dig, at du er ramt af 
bivirkninger, der gør, at du har sindssygt ondt i 
dine muskler og led, og så ser du, at det har 80-90 
pct. af alle andre, der tager samme medicin, også. 
Det betyder altså ikke, at du har fået metastaser i 
knoglerne. Det er en lettelse, du ikke kan beskrive.

Sitet indeholder også forslag til, hvad kvinden 
selv kan gøre ved bivirkningerne, så hun får bed-
re mulighed for at handle, og bivirkningerne reelt 
lettes. Vi hører nu, at nogle kvinder tager deres 
bivirkningsprofil med til kontrolbesøg på hospi-
talerne, der så tvinges til at sætte mere fokus på 

Portræt  af en ressourcedansker
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bivirkninger. På den måde er kvinderne selv med 
til at ændre praksis på et område, der har stor be-
tydning for deres livskvalitet.

Jeg synes, at vi lykkes allerbedst, når vi på denne 
måde får sat en bevægelse i gang. Dette er også ud-
gangspunktet for vores seneste projekt: Danmarks 
- og måske verdens - første digitale knibebevægel-
se KNIBNU.dk, som vi lancerede i sommer.

400.000 danske kvinder slås med inkontinens. 
Sådan har det været i rigtig mange år. Inkonti-
nens er handicappende og kan føre til social isola-
tion. Og inkontinens koster det danske samfund 
mere end 2 mia. kr. om året. Den gode nyhed er, 
at mere end 70 pct. af kvinderne kan hjælpes med 
knibeøvelser - men vi ved fra kvinderne i loun-
gen, at de ikke får trænet. Det er simpelthen for 
svært, for kedeligt og for ensomt at træne knib. 

Derfor har vi udviklet en digital knibebevægel-
se KNIBNU.dk, hvor vi kniber i flok, og hvor det 
er nemmere og sjovere at træne. Man tilmelder 
sig et 21-dages program, hvor man hver dag får 
nye øvelser, viden og humoristiske indslag. Det, 
vi oplever, er, at kvinderne kommer ud af busken, 
de sender til andre kvinder, deler på Facebook, 
sender os ’knibske bidrag’ i form af sjove billeder 
og deres bedste knibetrick. Vi har netop rundet 
700.000 registrerede knib og er godt på vej til 
sammen at have løftet frihedsgudinden. Det kræ-
ver 900.000 knibeøvelser. Flere og flere hopper på 
knibebølgen og gør det nemmere for de næste at 
være med. Tabuet er ved at blive brudt, og vi ar-
bejder os støt mod målet: at danske kvinder har 
verdens bedste bækkenbunde. En sjovere rekord 
at besidde, end den triste vi har på kræftområdet.

Virksomheder
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”Danmark er et ressourcerigt 
samfund, der viser sin unikke styrke, 
når forskellige aktører på tværs af 
sektorer og civilsamfund byder ind 
med hver deres særlige ekspertise og 
i samarbejde løfter en bestemt opgave 
eller samfundsmæssig udfordring. 
Når ressourcer udveksles mellem 
mennesker på en professionel måde, 
skaber det stor nytteværdi for det 
enkelte menneske og ikke mindst for 
samfundet og fællesskabet. Derfor giver 
det mening at tænke alle niveauer af 
samfundets ressourcer ind, når vi taler 
om en helhedsorienteret indsats i et 
Ressourcedanmark nu og fremover.”

Maria Kavita Nielsen, projektchef i Dansk Flygtningehjælp: Mind Your Own Business.
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International case

Ressourcer i at bringe 
lokale borgere i kontakt 
med hinanden

Før man kan hjælpe hinanden, skal man ken-
de hinanden. I det mindste skal den ene part 

vide, at den anden findes og har brug for en hånd. 
I Southwark Circle og andre lokale Circle-afde-
linger rundt om i Storbritannien skabte man 
27.731 kontakter i 2012.

Via et simpelt formidlingssystem hjælper yng-
re og ældre hinanden med småting i dagligdagen. 
Det kan for eksempel være, når der skal hænges 
gardinstænger op, ordnes have eller pudses vin-
duer. 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 gø-
remål. 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 lektie-
hjælp til sin søn, som en pensioneret matema-
tiklærer tilbyder via banken.

Der findes omkring 450 ”banker” verden over, 
de fleste i USA og Storbritannien. Den særlige va-
riant, som praktiseres i Cirklen, er designet sam-
men med 250 ældre mennesker og deres familier 

HVEM: De socialøkonomiske virksomheder South-
wark Circle og Participle.

HVAD: Et timebank-system skaber kontakter og rela-
tioner lokalt mellem ældre og ”hjælpere”.

HVORFOR: Der er brug for gode anledninger til at 
mødes på tværs af generationer og lære hinanden at 
kende. Desuden har mange ældre brug for hjælp til 
mere end det, som er dækket af den offentlige hjem-
mehjælp. I Southwark Circle kobler man de to udfor-
dringer sammen til en løsning.

RESULTAT: Nye venskaber og et lokalsamfund, som 
hænger bedre sammen.

af Participle – en organisation, som har sat sig 
for at udvikle løsninger, der giver bedre velfærd. 
Cirklen er en medlemsorganisation og en social-
økonomisk virksomhed.

Via Cirklen kan man også få et godt tilbud på 
handy-hjælp. Har man eksempelvis brug for en 
hånd til at få hængt gardinerne op, kan man bru-
ge en hjælpebillet, som man køber af cirklen for 
10 pund. Hjælperen kan være en frivillig i Cirk-
len eller en timebetalt hjælper. Blandt de betalte 
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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.

Cirklen er også et socialt netværk. I praksis bli-
ver de fleste medlemmer, fordi de har et par ting, 
de godt kan bruge hjælp til. Men ofte vækkes in-
teressen for også at deltage i de sociale arrange-
menter, 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 tredje-
del af hjælperne er i øvrigt over 50 år, og Cirklen 

”Tre-i-én var min første tanke, da jeg læste om ’Cirk-
len’ i Southwark. En service, som kobler mennesker 
med behov med nogen, der kan hjælpe, er ikke nyt. 
At hjælpen både kan være frivillig og betalt er inte-
ressant - og kan måske dæmpe kritikken af, at frivil-
lige tager lønnedes arbejde. Men den sociale dimen-
sion i ’Cirklen’ gør den banebrydende: At den også 
kan formidle kontakt mellem medlemmer, der deler 
samme interesser eller blot har lyst til uformelt so-
cialt samvær. Ensomhed er ødelæggende for den en-
kelte og belastende for samfundet – og det problem 
har ’Cirklen’ potentiale til bekæmpe blandt unge som 
gamle og barnefødte såvel som tilflyttere i både større 
landsbyer, boligblokke, parcelhus-/villakvarteret og 
bykvarterer, hvor alle ikke kender alle.”

Annette Schiøler, konsulent i Danske Pensionister.

opfordrer hjælperne til at hyggesnakke, mens de 
hænger spejlet op eller samler blade i haven.

Cirklen blev startet i erkendelse af, at befolk-
ningen bliver ældre, samtidig med at den offent-
lige service allerede er smurt tyndt ud i Storbri-
tannien. 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. 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 for den økonomiske side af sagen. 
Efter en periode bliver hver cirkel selvbærende, 
så kommunen ikke længere behøver at støtte den 
økonomisk. 

”Det er inspirerende at se, hvad der sker, når menne-
sker bringes sammen på kryds og tværs. Vi har i Æl-
dre Sagen mange eksempler på frivillige, der skaber 
møder mellem mennesker. Det gælder f.eks. Kirsten 
Poulsen, som er Ældre Sagens lokalformand på Fanø. 
Hun er rigtig god til at se muligheder og ressourcer, 
hvor andre kun ville se problemer. Hun har et godt 
øje for, hvad mennesker i lokalsamfundet kan bidrage 
med, samtidig med at de får glæde af at gøre en forskel 
for andre. Det kan være manden, der netop er blevet 
alene, og som kunne blive en god webmaster i lokal-
foreningen, eller den langtidssyge pædagog, der gerne 
vil arbejde med unge frivillige. Hun samler disse men-
nesker i netværk, f.eks. på temadagen ”Vi kitter Fanø 
sammen” i november 2011, som mundede ud i fire 
konkrete projektforslag, hvor forskellige foreninger 
skulle samarbejde med kommunalforvaltningen.”

Michael Teit Nielsen, underdirektør i Ældre Sagen.

REFLEKSIONER
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Case

Faaborg-Midtfyn Kommune bruger 4 forskellige arenaer i deres 
arbejde med aktive borgere. Arenaerne konkretiserer, hvor borgerne 
kan være aktive i velfærden. 

Faaborg-Midtfyn Kommune: 
4 arenaer for aktivitet 
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Case

DIT EGET LIV 

DIN FAMILIE ELLER 
NÆRE MILJØ 

DIN INSTITUTION 

.

CIVILSAMFUNDET 
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Interview

Tor Nørretranders, hvad dækker jeres lidt sælsom-
me begreb ” fælledskab” over?
Det dækker over, at et fællesskab tager vare på 
en fælled, altså en fælles ressource. Det kan f.eks. 
være miljøet eller naturen, men det kan også 
være vores sprog. Fælleden er noget, som ingen 
alene meningsfuldt har ejerskab over. Det vigtige 
i fælledskab er, at det er et fællesskab, som har sat 
sig for at løse en opgave, som er andet og mere 
end det blot at være fælles.

Hvad kunne være en fælled i en velfærdskontekst?
Det kan jo f.eks. være børnehavebørnenes liv. 
Der er selvfølgelig forældrene og den kommunale 
børnehave, der typisk vil spille en rolle her, men 
omkring børnene er der et liv, hvor der byttes 
legetøj, hvor der skabes fælles oplevelser osv. 
Her kunne man sige, at det bare er forældrenes 

Fremtidens velfærd 
bygger på lokale ressourcer

individuelle ansvar. Men der kan også – og det 
vil være i fælledskabsånden – opstå en fælles 
forvaltning af disse børns liv, som bliver meget 
mere rigt for alle. 

Så må der også være en opgave i at skabe en opfat-
telse af, at noget rent faktisk er en fælled og ikke 
bare et individuelt spørgsmål?
Ja, det er helt afgørende. Vi skal blive klar over, 
hvor meget fælleder rent faktisk betyder for 
vores liv og vores dagligdag. Vi har en tendens 
til at glemme fællederne, fordi vores samfund 
er et markedssamfund med en stor offentlig 
sektor. Men det dækker jo langtfra alt det, der 
foregår i samfundet. Der foregår en masse ting 
i samfundet, som vi ikke ser, fordi det bare er 
noget, vi gør. Fordi det ikke er nedskrevet, og 
fordi det ikke er en formel transaktion, hvor 

Tor Nørretranders, forfatter, debattør m.m., har sammen med Søren Hermansen, 
direktør for Energiakademiet på Samsø, skrevet bogen ”Fælledskab”. I bogen beskriver 
de, hvordan fælles ressourcer – fælleder – kan forvaltes af fællesskaber, primært ud fra 
klimadagsordenen. I dette interview folder Tor Nørretranders ideen om fælledskaber 
ud i en velfærdskontekst og ser på, hvordan fælledskaber kan inspirere til udviklingen 
af Ressourcedanmark.
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man giver noget for at få noget igen. Forskningen 
viser, at vi gør ting, der går ud over vores egen 
umiddelbare nytte, men som gavner os i det 
lange løb. Det er en kæmpeopgave at få folk til 
at få øje på fælledernes betydning. Det handler 
ikke om noget abstrakt med, at vi alle sammen 
skal bruge hver aften på at danne foreninger og 
holde møder. Det er mere noget, vi naturligt gør 
i vores hverdag. Men det naturlige er også det, 
der gør, at vi glemmer fællederne, og det gør 
dem grundlæggende skrøbelige. Engang var det 
måske købmanden eller bageren, der dannede 
udgangspunkt for et fælledskab, men nu er de 
forsvundet, så hvad tager så over?

I skriver i ”Fælledskab”, at vi skal genopfinde sog-
nene og give dem plads og penge til at skabe vel-
færden. Mener I virkelig, at vi skal tilbage til en 
sognetænkning?
Der sker jo en løbende centralisering og 
professionalisering i samfundet. Mange af de 
opgaver, som det offentlige tager sig af, lige 
fra snerydning til ældreomsorg, er noget, som 
almindelige mennesker engang kunne dele med 
hinanden. Det er i dag nogens arbejde. Der er 
nogle ting, som professionelle er meget dygtigere 
til end almindelige mennesker. Men der er heller 
ikke nogen tvivl om, at hvis vi snakker omsorg 
– og måske også snerydning – så er almindelige 
mennesker meget bedre til det end professionelle. 
Simpelthen fordi det i højere grad bliver drevet 
af mellemmenneskelighed, omsorg for det lokale 
og sådan noget. Vi er kommet i en situation, hvor 
det lokale samfund er blevet tømt for funktioner. 
Hvis man skubbede nogle af ressourcerne 
og beslutningskompetencen tilbage ud til de 
mindre enheder, så kunne vi skabe et helt andet 

engagement, end vi har i dag, for vores fælles 
opgaver. Det er klart, at det er smart at samle og 
professionalisere hjertekirurgi, men de fleste ting 
er ikke hjertekirurgi og kan fint klares lokalt.

Men man kan vel ikke bare smide opgaverne tilba-
ge i hovedet på borgerne og forvente, at de klarer 
dem? Der er vel også sket en udvikling i måden, vi 
lever vores liv på?
Det er klart. Vi kan ikke bare forvente, at tiden 
kan skrues tilbage. Det vil heller ikke være godt. 
Vi bor på en anden måde, vores arbejdsliv er 
anderledes osv. Det ændrer sig ikke på den korte 
bane. Men det er værd at tænke over, at når man 
parkerer generationerne på særlige hjem – de 
ældre på plejehjemmet, børnene i børnehaven 
osv. – så tømmer man også lokalsamfundet 
for funktioner, og det bliver selvforstærkende. 
Hvis man i stedet sagde, at opgaverne skulle 
løses lokalt og med de lokale ressourcer, så ville 
der opstå noget kreativitet, og nye ressourcer 
ville pible frem. F.eks. kunne plejecentret og 
børnehaven bruge hinanden. Der er en kæmpe 
ressource i f.eks. at se børnene som bindeled i 
lokalsamfundet, i stedet for at parkere dem i 
institutionen hele dagen. Det er selvfølgelig ikke 
bare gjort ved at sende nogle penge ud lokalt. Det 
kræver noget rummelighed fra centralt hold, og 
det kræver, at folk rent faktisk vil det. 

Tror du, at vi kommer til at se et gennembrud i de 
kommende år for den type ”lokal velfærd”, som du 
her beskriver?
Ja, bestemt. Vi oplever to typer af fællesskaber i 
tiden. Det ene er de globale fællesskaber, der ikke 
er bundet af tid og sted. Det er fællesskaber, der 
knyttes sammen af internettet, fly og tv-satellitter. 
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Det er fællesskaber af bits og information. Det 
andet er de helt lokale fællesskaber. Det er 
fællesskaber, der består af atomer – altså mad, 
mennesker, miljø, fysiske rammer osv. De to 
fællesskaber forstærker hinandens nødvendighed 
og vigtighed. Jeg tror, at vi kommer til at se 
det lokale fællesskab blomstre voldsomt i de 
kommende år. Det er et kit, en jordforbindelse, 
som vi har brug for, hvis vi skal kunne holde ud 
at være på nettet hele dagen. 

Hvordan kan man som udefrakommende, f.eks. 
en kommune, arbejde med at stimulere det lokale 
fællesskab? Der lurer vel altid en risiko for, at man 
kommer til at definere for meget, så den lokale vel-
færd ikke blomstrer op?
Der lurer altid en risiko for, at det bliver en 
høflig måde at sige nedskæringer på. Jeg hørte 
engang Anders Fogh Rasmussen fortælle om, at 
vi skulle have Velfærd 2.0, som handlede om, at 
vi skulle skubbe ansvaret ud. Og det kunne vi 
så i øvrigt spare penge på. Jeg skulle også tale 
på konferencen, og jeg kunne så forklare, hvad 
2.0 betyder, når vi snakker om internettet. Det 
betyder, at vi i stedet for at sende indhold fra 
en afsender til en modtager skaber en platform 
for, at mennesker kan mødes og dele og skabe 
indhold. Det kræver radikal ”slip kontrollen” og 
ydmyghed fra systemerne, og hvis man ikke gør 
det, så fungerer det selvfølgelig ikke. Hvis man 
som borger lugter, at der er noget fordækt eller 
ufortalt på spil, så løber man skrigende væk. 

Kan det offentlige skabe den forandring i systemer-
ne, som du efterlyser?
Ja, hvis man tænker over det, så fungerer 
store dele af det offentlige jo netop ved, at det 
stiller infrastrukturer til rådighed, der gør, at 
borgerne kan møde hinanden, f.eks. vejnettet, 
biblioteker og offentlige pladser. Og det er uden, 
at vi fortæller borgerne, hvor de skal køre hen, 

og hvad de skal snakke om. Det er tanken om 
den offentlige sektor som skaber af samfundets 
infrastruktur – i bred forstand – vi skal dyrke 
mere på de store velfærdsområder. Altså se på, 
hvad borgerne kan få det bedre af og blive gladere 
af at gøre, men hvor der mangler noget, for at det 
kan komme i gang. Jeg har meget svært ved ikke 
at nævne et eksempel fra en sammenhæng, som 
på mange måder ikke er min kop te. Den gode 
Peter Brixtofte i Farum, som gjorde en masse 
forkerte ting, fik en eksemplarisk idé: Han sendte 
en masse pensionister på ferie på Mallorca på 
kommunens regning. Ideen var, at det var sundt 
med noget solskin, men først og fremmest var 
det, at de lærte hinanden at kende, og når de så 
kom hjem igen til regnvejret i Farum, så kunne 
de blive ved med at have de netværk. Det var set 
fra en kølig kommunal driftsvinkel faktisk en 
rigtig god investering, da de derefter ville bruge 
de sociale ydelser mindre. Det var en smuk idé, 
for det handlede ikke om at bede borgerne om 
at gøre lidt mere for hinanden. Det handlede om 
at sige: Skal vi ikke holde en fest, så vi får nogle 
federe liv sammen?

Så det handler om at være noget for nogen?
Ja, al forskning viser, at sociale relationer er vejen 
til det gode liv. Hvis man kan hjælpe folk med at 
få dem, så har man hjulpet borgerne og dermed 
budgetterne. Så vi må finde veje til at få folk til at 
hjælpe hinanden. Her skal vi gå lokalt til værks. 
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Ressourcer i bymidten

I de fleste større byer opholder udsatte menne-
sker som misbrugere og hjemløse sig på gåga-

den. Det er ofte til gene for de butikker, som lig-
ger i nærheden af de mest brugte opholdssteder. 
Butikkerne oplever, at de mister omsætning, fordi 
kunderne går andre steder hen. 

Man kunne tænke, at man skal fjerne de udsat-
te grupper ved at gøre det mindre behageligt for 
dem at være på gaden. Det er derfor, at der i dag 
findes færre bænke og offentlige toiletter i gade-
billedet flere steder. Oftest virker det dog ikke. De 
udsatte grupper er der stadig – men har det mere 
ubehageligt.

Odense Kommune har taget konsekvensen af 
flere års manglende succes. Det har de gjort ved at 
vende problemstillingen på hovedet og ved at enga-
gere nye ressourcer i regi af initiativet 'Den inklu-
derende by'. Rådmand Peter Rahbæk Juel fortæller:

”En by af Odenses størrelse vil altid have udsat-
te grupper, der opholder sig på gaderne. Men det 
har vi nok ikke været gode nok til at se i øjnene 
tidligere. Med ’Den inkluderende by’ arbejder vi i 
stedet hen imod det fælles udgangspunkt, at også 
de udsatte har lov til at være i byen.”

Kommunen samarbejder med de udsatte grup-
per og alle dem, der direkte eller indirekte mær-
ker de udsattes gruppers tilstedeværelse på gaden. 
De, der oplever problemet, er også værdifulde 
ressourcer i bestræbelsen på at løse det. Parterne 
mødes hvert halve år, og de orienterer også løben-
de hinanden om, hvad der sker i byen.

Heinz Wolf, der er leder af Kirkens Korshærs 
varmestue i Pantheonsgade og en af aktørerne i 
’Den inkluderende by’, fortæller: 

”Det nye for os er, at man prøver at samle alle 
interessenter og forventningsafstemme. Kommu-
nen hjælper med at få mere koordination mellem 
de forskellige indsatser, og det kommer helt klart 
borgerne til gode. Udgangspunktet er, at vi altid 
vil have udsatte i midtbyen og skal indrette os, så 
alle kan være her. Nu bliver det sagt, at de udsatte 
også er borgere med rettigheder.”

HVEM: Siden 2011 har udsatte grupper, Kirkens Kors-
hær, Odense Kommune, butikker, vagtselskaber, politi 
og andre aktører samarbejdet om projektet ’Den inklu-
derende by’.

HVAD: Samarbejde om at skabe rum i Odense midt-
by til byens mest udsatte borgere – misbrugerne og 
de hjemløse – ved at samle alle interessenter, for-
ventningsafstemme og aftale fælles løsninger.

HVORFOR: Udgangspunktet er, at byen altid vil have 
udsatte i midtbyen, og at man skal indrette sig, så 
alle kan være her. Frem for at forsøge at løse proble-
met ved tvinge folk væk, bygger initiativet på tan-
kegangen om, at de udsatte også har lov til at være 
i byen.

RESULTAT: Mærkbare forbedringer og bedre stem-
ning i gadebilledet. Til glæde for såvel de udsatte 
borgere som de handlende og butiksejerne. 



74         VEJE TIL RESSOURCEDANMARK          75 

Case

’Den inkluderende by’ betyder, at mere utraditi-
onelle aktører også har fået en rolle over for de ud-
satte borgere. Dennis Norup er vagt i vagtselska-
bet G4S og en af de aktive i ’Den inkluderende by’:

”Jeg udfører sådan set også socialt arbejde. Vi 
har en god dialog med alle misbrugere, og vi får 
ofte nogle ting at vide, som de kan være bange 
for at fortælle direkte til kommunen eller politiet. 
Hvis nogen for eksempel ved, at der bliver solgt 
farlige våben i miljøet, så ved de, at vi siger det 
videre til politiet. Men de fremstår ikke selv som 
stikkere, hvis de siger det til os,” siger han. 

Andre utraditionelle velfærdsaktører er de 
lokale butikker. I Matas ser butikschef Heidi 
Mossin Fischer klare resultater af samarbejdet 
med kommunen og de øvrige parter: 

”Med det her samarbejde er der hele tiden no-
gen, der tager fat. Det kan virkelig mærkes ude i 
gaden, at vi alle sammen gør en indsats. Tidlige-

”Det er meget vigtigt, at alle ressourcer i lokalsam-
fundet løfter i fælles flok. Det giver derfor god me-
ning, at repræsentanter fra virksomheder er med 
til at inspirere og drøfte forskellige muligheder og 
problemstillinger i forbindelse med socialt udsatte. 
Jeg har gode erfaringer med at bringe virksomheder 
sammen i forbindelse med jobtilbud til andre mål-
grupper. Bl.a. får virksomhederne på den måde en 
faglig ’livline’ i det kommunale system, så de kan få 
rådgivning ved de udfordringer, der kan opstå hen ad 
vejen. Kommunen bliver mere og mere facilitator og 
katalysator.”

Cate Kristiansen, driftschef for handicap, psykiatri og 
socialt udsatte i Horsens Kommune.

re var der tit store klynger af mennesker, og det 
var ubehageligt, for de kom op at skændes,” siger 
Heidi Mossin Fischer. 

Kommunens medarbejdere får en mængde nye 
udfordringer ud af de nye strategier. De skal nu 
samarbejde endnu tættere med frivillige, det lo-
kale erhvervsliv, og en række andre aktører og 
afgive noget af deres magt og ansvar i et projekt 
som ’Den inkluderende by’.

”Vi har diskuteret de nye roller meget under-
vejs, men denne måde at arbejde på ligger heldig-
vis meget godt i tråd med den måde, vores gade-
medarbejdere arbejdede på i forvejen. De er vant 
til at skulle indgå i relationer med de forskellige 
aktører på gadeplan. En vigtig forandring er, at 
vi skal vænne os til, at en meddelelse fra en sam-
arbejdspartner ude i byen har lige så høj prioritet 
som en besked, der kommer oppefra i det kommu-
nale system,” siger rådmand Peter Rahbæk Juel.

”Jeg tror, at der er meget energi og engagement at 
hente ved at blive bedre til at samle interessenter 
på kryds og tværs, når vi som kommune skal løse 
udfordringerne på forskellige velfærdsområder. I 
Roskilde Kommune har vi udsendt en invitation og 
inviteret alle gode kræfter til at være med til at løfte 
ungeindsatsen i syd, nord, øst og vest i kommunen. 
Dagsordenen var meget åben. Det var dybest set bare 
en invitation til, om der var nogen, der havde lyst til 
at være med. Der kom 100 til arrangementet – midt i 
aftensmadstid. Der kom alt fra politifolk til gode folk 
fra Bryderklubben i Roskilde. Vi ved ikke, hvor pro-
cessen ender, men den er skudt i gang, og der kommet 
nye og anderledes forslag på bordet. Lokalområderne 
arbejder videre med dem nu. Det er vigtigt at følge 
energien og at turde give slip på styringen.” 

Margit Næsby, familiechef i Roskilde Kommune.

REFLEKSIONER
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Skal vi dele?
Manglen på traditionelle ressourcer har 
medført, at nye tendenser vokser frem – 
også på den økonomiske bane. Dele- og 
bytteøkonomien er et eksempel. 

I Jægersborggade i København ligger butikken 

Resecond, der arbejder under sloganet: Ejerskab 

er ude. Adgang er in. Konceptet bag butikken er 

enkelt. I stedet for at købe nyt, kommer du med de 

kjoler, du aldrig bruger, og bytter dem til andre kjoler. 

Butikken går ikke op i priser eller mærker. Kjolerne må 

være nye eller gamle, bare de er rene og af god kvalitet. Man bytter 

lige så meget og lige så tit og lige så mange kjoler, man vil. 

Flere og flere deler eller bytter produkter, typisk for at udnytte ledige ressourcer. 

Haver, kjoler, cykler og taxaer er alle blevet deleprodukter, og listen bliver stadig 

længere. Det er ikke nødvendigvis noget nyt, men nettet og specielt sociale 

netværk har løftet og accelereret interessen for deleøkonomien. 

I forbindelse med seneste finanslov har miljøminister Ida Auken (SF) afsat 16 

mio. til at støtte lokale projekter, der udvikler dele- og bytteøkonomien. 

Forfatterne bag bogen “What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative 

Consumption” deler området op i tre elementer: Handel med brugte varer via 

eksempelvis eBay. Udlejningsfaciliteter, der opfordrer til deling, f.eks. delebiler. 

Og endelig fælleseje af aktiver såsom lokaler.

Særligt den midterste kategori er voksende. Det mest udviklede marked 

er privat udlejning af værelser eller boliger. Et internationalt eksempel er 

virksomheden: AirBnB (Air Bed and Breakfast). Virksomheden formidler privat 

udlejning som alternativ til hotelværelser og gør forretning i over 100 lande. I 

2011 blev AirBnB vurderet til en markedsværdi på en milliard dollar.

Dele- og bytteøkonomi
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Hvilken geografisk arena ligger din organisation i? Og hvilke konkrete ressourcer er der i denne arena?

Hvilke arenaer ligger i nærheden af din organisation? Og hvilke konkrete ressourcer er der i disse arenaer? 

I hvilke virtuelle arenaer kan din organisation finde nye ressourcer? Og hvordan?

Hvordan kan din organisation bidrage til at bringe flere lokale ressourcer i kontakt med hinanden?
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ØVELSE: GÅ PÅ OPDAGELSE EFTER RESSOURCER

Gå en tur i det område, som din organisation ”dækker”. Notér alle de ressourcer, du ser. Det kan f.eks. være i 

forbindelse med et møde med kolleger, borgere eller samarbejdspartnere. Øvelsen kan også gennemføres 

foran en computer ved at bruge Google Earth. 

Diskutér efter gåturen, hvem I skal snakke med for at bringe de identificerede ressourcer i spil.
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”Det, vi vil, er ikke bare at bygge en 
skole. Det er at bygge et hus, der også 
er tæt integreret med foreningslivet, 
dagplejen, biblioteket og hele 
lokalområdet. Det er bredere og 
mere komplekst.” 

Henrik Müller, lokal beboer og formand for Hylke Skoles Støtteforening.

ARKITEKTUR
# 4
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Indledning

Der er masser af 
ressourcer i mursten 

Rum, bygninger og lokaliteter kan også være ressourcer eller arenaer for ressourcer. Tænk for eksem-

pel på landets mange børnehaver. Hvis det går vildt til, er de måske åbne mellem kl. 7.00 og kl. 17.00 i 

hverdagene. Men hvad med aftenerne? Er det i virkeligheden ikke et stort ressourcespild, at vi bruger 

penge, varme og strøm på tomme bygninger? Nogle steder bruges børnehaven også til andre aktivite-

ter og af andre organisationer. Men kunne de ikke bruges endnu mere og af endnu flere?

Der er også et væld af andre bygninger, der kunne være ressourcer: plejehjem, klubber, sygehuse og 

sundhedshuse, skoler, efterskoler, lagerbygninger, gymnasier, spejderhytter, fængsler, borgerhuse, 

biblioteker, væresteder, virksomheder, jobcentre m.v.

Bygninger i Ressourcedanmark kan bruges på flere måder, ihvertfald til mere end det, de oprindeligt 

var bygget til. Man kan kalde det multifunktionalitet. Fremtidige byggerier kan med fordel bygges 

med multifunktionalitet for øje.

Du finder på de følgende sider:

Interview: Brug rum og bygninger på nye måder

Case: Fra bibliotek til medborgerhus

Case: Landsbyen lever i skolen 

Interview: Hele byens skole

Arbejdsspørgsmål
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Hvad betyder det, når vi snakker om, at lokaler og 
bygninger kan have flere funktioner?
Et rum eller en bygning kan være gearet til for-
skellige brugere på forskellige tidspunkter. Bibli-
oteket kan i løbet af dagen blive betjent af med-
arbejdere, og efter kl. 17.00 er det borgerne, der 
slippes løs. Sundhedsfaglige enheder rykker ind 
i en folkeskole, som vi ser i Tønder Kommune. 
Eller folkebiblioteket kan blive koblet med dag-
institutionen, som Hjørring Kommune arbejder 
med nu. 

Hvad er tendensen lige nu?
Vi ser rigtig mange steder, hvor borgerservice 
rykker ind på biblioteket. Det drejer sig selvføl-
gelig primært om de ”lettere” funktioner, f.eks. 
kvik-skrankerne. Så er der også biblioteket, der 

Brug rum og bygninger 
på nye måder

lægges sammen med skolen, som der allerede 
findes et eksempel på i Ørestaden. Her bruger de 
løs af hinandens lokaler, selv om det selvfølgelig 
mest er skolen, der bruger bibliotekets lokaler til 
projektundervisning, researchopgaver m.m. Og 
det har man netop bygget biblioteket til at kunne 
rumme i form af aflukkede områder, baglokaler, 
arbejdsstationer og langborde.

Handler det her kun om nybyggerier, eller kan 
man også arbejde med eksisterende bygninger?
Der er overraskende mange kvadratmeter at ar-
bejde med i de fleste kommunale institutioner. 
Tag en skole. I løbet af skoledagen ligger ganske 
mange kvadratmeter ubrugte hen. Vores analy-
ser viser, at grupperum, faglokaler og kantiner 
blot har en ressourceudnyttelse på 20-30 pct. Og 

Der er masser af ressourcer i, at flere funktioner kan dele lokaler og bygninger. Det 
mener Morten Fisker, chefanalytiker hos Signal Arkitekter. Han rådgiver til daglig 
kommuner og virksomheder i at optimere ressourcerne i deres bygninger. I dette 
interview forklarer han muligheder og udfordringer i at lade flere funktioner dele 
mursten. 
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det er endda, når vi taler om det tidsrum, hvor 
eleverne går i skole. Det er selvfølgelig utopisk at 
forestille sig en 100 procents udnyttelse af sko-
lens forskellige rum både inden for og uden for 
skoleskemaets timer, men der er oplagte mulig-
heder for at optimere brugen af de eksisterende 
ressourcer. 

Hvad er udfordringen, når et lokale eller en byg-
ning skal have flere funktioner?
Risikoen er, at bygninger og lokaler bliver for 
”åbne” til, at de kan bruges. Det ser vi eksempel-
vis i forbindelse med mange skolers store mul-
tisale, der uden velindrettede og velplacerede 
arbejdsstationer risikerer at blive overdækkede 
skolegårde mere til leg end læring. Derfor er jeg 
ikke så glad for multifunktionalitet. Jeg kan bed-
re lide at tale om flerfunktionalitet, for et rum 
skal ikke kunne alt. 

Kan alt samles i flerfunktionelle bygninger? Kan man 
have børnehave og plejecenter i samme bygning?
Det er da oplagt at arbejde for, at de to grupper i 
højere grad møder hinanden, men vi skal huske 
på, at de fleste mennesker på plejehjem er demen-
te eller på anden vis udfordrede. Kobles bruger-

ne og funktionerne for tæt, så tror jeg, at de ville 
stresse hinanden gensidigt. Når man samler flere 
funktioner under samme tag, skal man tage høj-
de for, om brugerne kan eksistere side om side. 

Vi har set, at der er opstået en række sundhedshu-
se i de senere år, hvor man samler forskellige sund-
hedsfunktioner under et tag. Tror du også, at man 
vil se f.eks. læringshuse i de kommende år?
Vi står med en hel række skoler, der slet ikke pas-
ser til den demografi, der er deres grundlag. De er 
måske nede på halv kapacitet, der er tomme læn-
ger og så videre. Det er oplagt at løfte børnehaven 
ind og på den måde skabe en integreret instituti-
on og et læringsmiljø i de områder. Jeg tænker i 
virkeligheden også, at man kunne etablere kon-
torhoteller i de tomme bygninger, så forældrene 
kunne arbejde der og være tæt på ungerne. Det 
behøver jo ikke være hver dag, men det kunne 
være et fleksibelt tilbud – og en bedre udnyttelse 
af ressourcerne. 
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Case

Fra bibliotek 
til medborgerhus

Bibliotekerne er sat i verden, for at befolknin-
gen skal have fri og lige adgang til informa-

tion, viden og litteratur. Borgerne bliver dermed 
dannede, og dannelse gør klar til at deltage i 
demokratiet. Det er tankegangen. I de seneste 
år er denne forståelse blevet nuanceret og udvi-
det. Bibliotekerne bevæger sig i retning af at bli-
ve medborgercentre, der fokuserer mere på det 
aktive medborgerskab end på dannelse som det 
egentlige mål. 

Bibliotek og Medborgercenter Hedemarkens i 
Albertslund betjener ca. 3.000 borgere. Mere end 
halvdelen af beboerne i Hedemarken har anden 
etnisk baggrund end dansk. 73 pct. af børn og 
unge i området har anden etnisk baggrund end 
dansk.

Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken 
har i en årrække arbejdet med at involvere bor-
gerne i alt, hvad der sker på stedet. Tidligere 
arrangerede biblioteket selv højtlæsningsarran-
gementer og udlån af børnebøger for at få børn 
til at læse mere. Det sker nu i samarbejde med 
et forældrenetværk, der er ambassadører for 
læsning og børnelitteratur i lokalområdet. For-
ældrenetværket arrangerer også middage for 
forældre i området. Middagene tager altid ud-
gangspunkt i et emne, som optager forældrene, 
for eksempel børns sundhed. Forskellige kom-
munale aktører inviteres med til middagen og 
møder kommunens aktører.

HVEM: Bibliotek og Medborgercenter Hedemar-
ken i Albertslund.

HVAD: Gennem de sidste fire år har man arbejdet 
med at udvikle et medborgercenter og integrere 
det med et lokalt bibliotek i et boligområde i Al-
bertslund. 

HVORFOR: Formålet er at skabe et sted, hvor de 
traditionelle biblioteksmaterialer indgår som en 
vigtig bestanddel i samværet med andre med-
borgere med henblik på skabe et aktivt kulturfor-
brug, der medvirker til at skabe netværk af aktive 
medborgere. 

RESULTAT: Borgerne er glade for den nye måde, 
der arbejdes på. Siden biblioteket blev omdannet 
til også at være et medborgercenter, er besøgstallet 
steget med 43 procent. Der er i dag 30 frivillige, 
der driver 5 faste ugentlige aktiviteter, og der faci-
literes 4 netværk.

”I denne omstillingsproces har vi arbejdet ud 
fra én simpel grundregel. Vi må aldrig lave ak-
tiviteter eller arrangementer, uden at de er orga-
niseret gennem et netværk faciliteret af os. Det 
har vi gjort for at tvinge os selv til at ændre syn 
på borgerne og vores organisering af arbejdet. På 
den måde tvinger vi os selv til hele tiden at tænke i 
proces og i at få borgerne med i gentænkningen af 
vores rolle og ’leverancer’”, fortæller Søren Mørk 
Petersen, udviklingschef på Albertslund Bibliotek.
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”Samspillet mellem kommunale tilbud og kræfter 
i civilsamfundet er ikke noget nyt. Det har foregået 
i årevis. Det nye er, at kommunerne ikke kun efter-
spørger ”frivillige hænder” til at løse opgaver, men 
har erkendt, at ”frivillige hoveder” kan være med 
til at skabe nye typer af løsninger. Når vi skaber nye 
løsninger sammen, kan vi bedre matche borgerens 
behov. Det kræver nye og andre kompetencer hos os 
kommunalt ansatte, hvor vi, som casen her viser, fa-
ciliterer netværk og samskaber nye løsninger. Dette 
arbejde kan udvikle idéer og løsninger og frisætte 
ressourcer, der langt overstiger det, vi råder over ale-
ne i den offentlige butik.”

Inger Marie Vynne, vicekommunaldirektør i Gribskov 
Kommune.

”Det er en interessant tendens, at flere typer af aktivi-
teter og aktører samles på et fysisk sted. Et andet godt 
eksempel er ’EnergiCenter Voldparken’ (ECV), der 
ligger på en nedlagt skole i Tingbjerg ved København. 
En lang række lokale beboere, medlemsforeninger, et 
frivilligcenter og tre organisationer varetager udvik-
lingen af ECV, aktivitetsudbud og en socialøkono-
misk virksomhed. Det er superspændende som bebo-
er i området at følge de forskellige aktører, der er gået 
sammen om at skabe en fælles platform for innovati-
on fra neden i samspil med Københavns Kommune 
– midt i et udsat boligområde, der ellers er kendt for 
noget helt andet.”

Ia Brix Ohmann, souschef i Ældre Sagen.

REFLEKSIONER
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Landsbyen 
lever i skolen

Syd for Skanderborg Sø ligger en lille landsby, 
der ligner endnu et kapitel i historien om Ud-

kantsdanmark. Toget er ikke stoppet på den loka-
le station i mange år, mejeriet er for længst lukket, 
og beboerne tager stort set alle bilen på arbejde 
langt væk fra landsbyen. Men Hylke, som lands-
byen hedder, er ikke døende. Tværtimod bobler 
den af liv, aktivitet og udvikling. Årsagen er Hyl-
ke Skole. Det forklarer Henrik Müller, beboer og 
formand for Hylke Skoles Støtteforening:

”Hylke Skole er en lille anneksskole, der blev 
genåbnet for 26 år siden. Byen var sygnet hen 
indtil da, men siden skolen åbnede igen, er Hylke 
blomstret op. Det er ikke tilfældet i de omkring-
liggende landsbyer, der ikke har en lokal skole. 
Erfaringen viser her, at købmanden og idræts-
foreningerne forsvinder lige så stille. Vi har som 
borgere arbejdet rigtig meget på at beholde sko-
len, fordi den er livsnerven i byen,” fortæller han.

Skolen er ikke bare en undervisningsanstalt. 
Den er et knudepunkt for det lokale liv. Set fra 
et isoleret skoleforvaltningsperspektiv kunne en 
skolelukning måske være en god idé. Men det er 
det ikke, hvis man som borger gerne vil bo i en 
levende landsby, forklarer Henrik Müller.

”Hylke Skole har 0.-2. klasse, og det er i de år, 
hvor børnene bliver engagerede i lokalområdet. 
Det er her, de begynder at gå til spejder, fodbold 

og andre fritidsinteresser, og når de gør det lo-
kalt, så er det også lokalt, at forældrene engage-
rer sig. Det bliver simpelthen en fødekæde i at 
fastholde et aktivt lokalsamfund, fordi det gør, 
at vi har enormt stærke og aktive idrætsforenin-
ger osv. Og det gør, at der er liv til købmanden 
og frivillige til at drive vores bibliotek og forsam-
lingshus. Når eleverne skal videre til andre skoler 
senere, er forældrene engageret lokalt og har fået 
venner lokalt, og så begynder de ofte at engagere 

HVEM: Hylke Skoles Støtteforening i samarbejde 
med Skanderborg Kommune.

HVAD: Skolen skal igennem en større renoverings-
proces. Kommunen har fundet en del af pengene og 
indgået et partnerskab med de lokale borgere om at 
skaffe resten, samt at bidrage med frivilligt arbejde. 

HVORFOR: Visionen med den nye Hylke Skole er at 
bygge et multihus, der ud over skolen rummer mo-
tionsrum, fællessal, café, et foreningstorv og meget 
mere. Der skal være aktiviteter fra kl. 7 til kl. 22, og 
man skal mødes på tværs af interesser, uddannelse, 
alder og aktiviteter.

RESULTAT: I Hylke er skolen ikke bare en undervis-
ningsanstalt. Den er et knudepunkt for det lokale liv 
og en fødekæde i at fastholde og udvikle et aktivt lo-
kalsamfund.
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sig i andre ting, f.eks. forsamlingshuset, bibliote-
ket og menighedsrådet.”

Siden Hylke Skole blev lukket, er skolen ikke 
blevet renoveret. Derfor skal skolen igennem en 
større overhaling. Det engagerer borgerne sig 
også i. Som Henrik Müller forklarer, så er det jo 
en folke-skole – altså folkets skole. Borgerne var 
ikke tilfredse, da kommunen lagde op til at re-
novere skolen efter minimumsmodellen. Kom-
munen kunne ikke finde pengene i budgettet, 
men efter et besøg i byen inviterede man til et 
partnerskab. Man ville finde lidt ekstra penge. 
Til gengæld skulle borgerne hjælpe med frivillig 
arbejdskraft og med at søge penge til projektet.

”Partnerskabet rykker på grænserne mellem 
det, der typisk bliver tænkt som kommunens op-
gaver og borgernes opgaver. Det stiller krav til, 
at kommunen bliver bedre til at tænke sig som 
facilitator frem for at komme med den færdige 
løsning. Hvis man skulle renovere skolen på den 
gamle måde, ville det være en beslutning, der blev 
truffet i byrådet; der ville være et udbud, som en 
entreprenør ville vinde, og så ville man renovere 
skolen. Det er simpelt. Men det, vi vil med skolen, 
er ikke bare at renovere en skole. Det er at skabe 
et hus, der også er tæt integreret med forenings-
livet, dagplejen, biblioteket og hele lokalområdet. 
Det er bredere. Men også mere komplekst at ska-
be,” forklarer Henrik Müller.

Visionen med den nye Hylke Skole er at bygge 
et multihus, der ud over skolen rummer motions-
rum, fællessal, café, et foreningstorv og meget 
mere. Der skal være aktiviteter fra kl. 7 til kl. 22, 
og man skal mødes på tværs af interesser, uddan-
nelse, alder og aktiviteter. 

Multifunktionalitet er nøgleordet i renoverin-
gen, forklarer Henrik Müller:

”Biblioteket skal også være skolebibliotek i 
dagtimerne, og landsbycaféen kan både være et 
ekstra klasselokale og der, hvor eksempelvis se-
niorklubben spiller bridge. Nærheden og gen-

”Der er rundt omkring i lokalsamfundene mange 
gode kræfter, hvis engagement og virkelyst bidra-
ger til at styrke fællesskabsfølelsen og sammen-
hængskraften lokalt. I Syddjurs Kommune vil vi 
gerne blive endnu bedre til at se den enkelte bor-
ger og grupper af borgere som ressourcepersoner, 
hvis aktive deltagelse i civilsamfundsaktiviteter 
er afgørende for indholdet i en ny dansk velfærds-
model. Vi vil som kommune sætte rammer og 
motivere til lokalt engagement, men vi er meget 
tilbageholdende med at blande os.”

Poul Møller, direktør i Syddjurs Kommune.

”I Dansk Folkeoplysnings Samråd ser vi masser af 
mennesker, der begejstret engagerer sig år efter år 
i den sag eller den lokale organisation, de finder 
vigtig. De giver meget mere af sig selv end deres 
hænder og arbejdskraft – de giver også deres tan-
ker, deres ideer og deres visioner for fremtiden. 
Men det kræver, at der gives plads. Hvis jeg skal 
være en mere aktiv medborger, vil jeg være en 
medskabende del af fællesskabet, ikke blot red-
ningsmand for kommunens trængte budget.” 

Mai-Britt Tollund, udviklingskonsulent i Dansk 
Folkeoplysnings Samråd.

nemsigtigheden er afgørende for engagementet. 
Når jeg lægger nogle timer i seniorklubben, kan 
jeg genkende nogle af de ældre, der bagte kage 
ved sidste arrangement på sportspladsen.”

Status på renoveringen er, at der er lavet teg-
ninger til skolen, og nu er man i gang med at søge 
penge til ombygningen. Allerede nu er der dog 
skiftet gulv i gymnastiksalen. Efter et indslag i 
TV 2 Østjylland meldte en gulvmand sig, der ger-
ne ville renovere det eksisterende gulv, så børnene 
ikke skulle bekymre sig om splinter i fødderne.

REFLEKSIONER
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Hvad skal den nye skole kunne? 
Da det blev besluttet, at en af byens centrale skoler 
skulle bygges om, var det helt naturligt for os at 
have et mål om at åbne den for byens borgere, 
som alle får mulighed for at bruge den. Vi vil 
gerne bygge en skole, der bliver samlingspunkt 
for livet i Helsingør Kommune. En skole, som 
bliver brugt af byens borgere og ikke kun af den 
lille del af befolkningen, der nu engang går i 
skole fra klokken otte om morgenen til midt på 
eftermiddagen.

Hvordan sikrer I så, at borgerne kommer til at 
bruge skolen? 
Vi indretter skolen sådan, at den bliver en 
naturlig del af det lokale byliv. Mange skoler er i 
dag afgrænsede enheder med en lukket skolegård, 
så man ikke naturligt bevæger sig ind på skolens 
område. Vi bygger en åben skole, der er designet, 
så man bevæger sig igennem den, når man færdes 
i den del af byen. 

Skolens område kommer til at rumme en 
masse aktiviteter. Det lokale erhvervsliv tænkes 
ind, ungdomsklubben får lokaler, og musikskolen 
skal undervise i skolens lokaler og inddrages, 
når skolens elever skal lære sang og rytmisk 

Hele byens skole

samspil. Samtidig bygger vi en ny multihal med 
plads til koncerter, håndboldturneringer, små 
foreninger og mange andre aktiviteter. Den 
bliver selvfølgelig også en integreret del af skolen, 
så det bliver et levende sted i eftermiddags- og 
aftentimerne. Skolen samarbejder også med 
hovedbiblioteket, der ligger i nærheden, og på sigt 
er ideen, at lokalområdets familier skal kunne 
mødes på skolen og f.eks. lave aftensmad til sig 
selv og hinanden. 

Hvad kan den nye skole tilføre livet som borger i 
Helsingør? 
Indretningen skal udvide skolens læringsrum, 
fordi lærerne får bedre adgang til at integrere alle 
de lokale aktiviteter, kulturen og erhvervslivet i 
undervisningen. Samtidig skal skolen give byens 
borgere bedre muligheder for at mødes, fordi 
det øger livskvaliteten, når man møder sine 
naboer, dyrker sine interesser og har relationer på 
tværs. Derfor skal skolen også være tilgængelig, 
og alle borgere skal kunne låse sig ind med 
deres personnummer og sygesikringskort. Som 
lovningen er p.t., kan det dog ikke lade sig gøre 
endnu, men på sigt er det et vigtigt led i at skabe 
et dynamisk miljø omkring den nye skole. 

Bor du også i nærheden af en folkeskole, som du aldrig bevæger dig ind på – ud over 
når du en gang imellem skal afgive din stemme ved folketings- eller kommunalvalg? 
Mange skoler står rungende tomme uden for undervisningstiden, og det er spild af 
god plads og mange muligheder, mener Laila Kildesgaard, tidl. direktør i Helsingør 
Kommune. I dette interview forklarer hun, hvordan Helsingør Kommune bygger en 
ny skole, der skal være samlingspunkt for livet i byen. 
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Hvordan kunne de bygninger, som din organisation råder over, bruges til flere formål end i dag?

Hvilke rum, bygninger og øvrige lokaliteter i jeres nærområde kunne I bringe i anvendelse på nye måder?
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”Vi er vant til at tale om ydelser, 
høringer, aktivering af borgeren 
og så videre. Den går ikke længere. 
De ord refererer til et system og en 
tænkning, som vi arbejder hårdt på 
at ændre. Jeg vil ikke sige, at vi er 
holdt op med at bruge begreberne, 
men vi arbejder på det.”

Benny Balsgaard, kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune.

SPROG
# 5
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Ressourcedansk 

Hvis Ressourcedanmark skal blive til virkelighed, skal vi tale om velfærd på en ny måde. Lige nu har vi 

et sprog, der mangler ord for, hvad velfærd er, og hvordan det skabes og udvikles. I stedet bruger vi ord 

og vendinger, der er udviklet i det velfærdsparadigme, vi er ved at forlade – og det er med til at fastholde 

os i det.

Hvordan skaber vi et sprog om ressourcer, som giver mening for borgere, ledere, medarbejdere, frivillige m.fl.?

Du finder på de følgende sider:

Interview: Behov for et nyt velfærdssprog

Forældede ord

Øvelse: Hvilke ord skal din organisation holde op med at bruge?

Nye ord 
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Hvad kan vi generelt sige om det sprog, vi bruger 
til at beskrive velfærden?
Velfærd beskrives som en sag for den offentlige 
sektor. Den offentlige sektor er fanget ind i 
metaforer om, hvad der er rigtigt at gøre, hvad 
der kan lade sig gøre, hvad faglighed er, hvad 
ydelsen er, osv. De metaforer og det sprog sætter 
en særlig horisont for, hvad der kan siges, og hvad 
der ikke kan siges. Det kæmper man med, når 
man vil skabe forandringer.

Kan du give et eksempel?
Et oplagt eksempel er ældreplejen, hvor man 
kæmper med plejefortællingen. Den definerer 
en meget tydelig relation mellem en, der kan 
give pleje, og en, der har brug for pleje. Den ene 
er i underskud, den anden er i overskud. Det 
har indlejret sig i rigtig mange funktioner. New 

Behov for et nyt 
velfærdssprog 

Public Management har så givet nogle redskaber 
til, hvordan vi kan behandle folk lige – for 
eksempel når visitatorer kommer ud og beslutter, 
hvor meget pleje en borger er berettiget til. 
Problemet er, at det sætter nogle begrænsninger 
for, hvordan man kan tænke og forstå indholdet 
i velfærden. Der ligger i plejemetaforen nogle 
grundfortællinger om, at det at blive ældre er 
at blive langsommere og langsomt opfattende. 
At livets kraft lige så stille siver ud af folk. 
De her grundfortællinger kan den enkelte 
medarbejder ikke bare sådan lige sætte sig op 
imod eller gøre noget ved. Og det sætter nogle 
innovationsbegrænsninger, hvis man kun taler 
om at arbejde med ældre på én måde.

Hvordan kan man arbejde med det?
Hvis man vil noget nyt, må man være tilsvarende 

Jacob Storch er direktør i Rambøll Management Consultings afdeling for systemiske 
konsulentydelser Attractor. Han har i regi af både Attractor og i sin ph.d.-afhandling be-
skæftiget sig indgående med, hvordan ord og begreber påvirker forandringsprocesser. 
I dette interview beskriver han, hvorfor det ikke bare er vigtigt, men helt afgørende, at 
man arbejder med sproget, når man vil skabe forandringer.
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optaget af at finde et sprog, man kan sige det med. 
Ellers bliver man inden for de grænser, der har 
udviklet sig igennem flere år. Der er heldigvis tegn 
på, at nogle arbejder med at skifte ordforrådet ud, 
f.eks. med ord som rehabilitering, selv om jeg ikke 
synes, at det er langt nok at gå. Det er stadig et 
teknisk udtryk. Men dog er det et ord, der sætter 
fokus på, hvilke styrker og ressourcer borgerne 
har, og bygger på en idé om, at borgerne kan mere 
med noget hjælp. Det går ikke kun ned ad bakke.

Hvordan kan man arbejde med skabelse af det nye 
sprog, som du beskriver?
Vi starter nogle gange processer med at kigge 
på ordene. Hvad gør det f.eks., hvis vi udskifter 
ordet ældrecenter med seniorhotel? Altså et 
hotel, der er indrettet til at imødekomme nogle 
særlige målgruppers behov og ønsker. Hvordan 
forstår man så rollen som personale? Der er stor 
forskel på at sige, at man er ansat i en institution 
til at udøve en pleje, som nogle har besluttet, at en 
borger har ret til, og så at sige, at man er en del af et 
udvalgt personale på et eksklusivt hotel, der hele 
tiden skal vurdere de konkrete behov, der opstår 
for gæsterne, og i det hele taget være i løbende 
dialog med gæsterne, så de har en oplevelse af 
noget helt unikt. Så kan man tale om, hvordan 
der skal se ud, hvordan man bliver modtaget, 
hvordan man taler med dem, der bor der, osv. Det 

kan give nogle nye ideer om, hvordan man kan 
gøre noget nyt. 

Siger du, at innovation ikke kan lade sig gøre uden 
en revision af sproget?
For mig er det fuldstændig centralt at starte med 
at blive opmærksom på, hvad der er muligt at 
sige, og hvad der ikke er. Hvad er det for nogle 
positioner, som vi tillader andre – og os selv – at 
indtræde i? 

Man kan på mange måder sige, at vi er midt i et 
paradigmeskifte i velfærdssamfundet. Men vi er 
måske begrænset af, at vi beskriver ny velfærd med 
ord, der stammer fra det velfærdsparadigme, vi er 
ved at forlade. Hvordan kommer man ud over det?
Det gamle og det nye velfærdsparadigmes ord vil 
kæmpe mod hinanden og være svære at få til at 
eksistere sammen. Det gør det svært at arbejde 
med. Men vi skal reflektere over ordene for at 
komme videre – og vi skal også aktivt gå ind og 
etablere nogle andre sproglige billeder, f.eks. 
begreber og ord. Arbejdet med ordene må også i et 
eller andet omfang være et eksperiment: Hvis vi nu 
prøver at beskrive det på denne måde og med disse 
ord, hvad giver det os så? Der er en ledelsesopgave 
her, fordi ledere sætter nogle rammer for, hvad 
man kan snakke om og ikke snakke om, gennem 
den måde, de handler og taler på.

"For mig er det fuldstændig centralt at starte med at blive 
opmærksom på, hvad der er muligt at sige, og hvad der ikke er. 

Hvad er det for nogle positioner, som vi tillader andre – og os selv 
– at indtræde i?" 
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Der skal følge nye handlinger med nye ord. Det er fuldstændig ligegyl-
digt, om vi siger klient eller borger, hvis vi stadig opfatter borgeren som 
klient. Men på den anden side er det svært at se hele borgeren, hvis man 
kalder ham klienten. 

Når man rydder op i sproget, kan man for eksempel lægge benspænd ind 
for sprogbrugen i sin organisation. For eksempel kan man tale om, hvilke 
ord man ikke længere vil bruge i breve, rapporter, dialogen med borgere, 
samarbejdspartnere m.v. Vi beskriver en øvelse for dette på side 94. 

Taskforcen i projektet Ressourcedanmark gennemførte øvelsen på et af 
sine møder. Følgende ord var blandt dem, der blev udpeget som forældede:

“Det virker så 
gammeldags, og så signalerer det 

også i en vis grad noget ubehageligt, 
nemlig et sted, hvor man bliver anbragt. Det er 

ikke et sted, der byder dig velkommen – og der er 
brug for, at vi oplever f.eks. skolen, børnehaven og 
boligen for den ældre som steder, vi har lyst til at 

være sammen i.” 

Anette Ørbæk Andersen, 
direktør i Ringkøbing-
Skjern Kommune. “Det er ikke et særligt 

sigende begreb, at nogen yder 
noget, eller der bliver ydet noget. Det får 

tankerne hen på almisser og noget, du får 
uden at bidrage. Men alle bidrager, eller burde 
få mulighed for at bidrage, til det fælles.”

YDELSER

INSTITUTION
Julie Becher, strategi- og 
sekretariatschef i Holbæk 
Kommune.
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Forældede ord

FRIVILLIGHED

“Vi er faktisk holdt op med at bruge 
ordet ”frivillighed”, fordi vi ser den situation, 

at vi engagerer os, som naturtilstanden. Derfor 
ser vi ikke borgerens engagement som noget, vi har 

brug for, fordi pengene ikke slår til. Nej, vi ser borgernes 
engagement som en stærk livskvalitet. Vi har alle sammen 

brug for at hjælpe til, at være en del af fællesskaber – på måder, 
hvor det er meningsfuldt og nyttegivende. Skoleområdet er et 
godt eksempel. Når det er vigtigt, at forældrene engagerer sig 
og gør en indsats, er det, fordi det giver meningsfyldt samvær, 
og det påvirker også mentaliteten hos børnene. Når man 

taler om frivillige, er man stadig i kommunen 2.0 (se også 
side 21, red.). I kommunen 3.0 er det altså et andet 

udgangspunkt.” 

“Ordet leder tankerne i retning 
af, at en myndighed har stillet et forslag 

og skrevet det ned på papir, puttet det i en 
kuvert og sendt det ud af huset for at vente 

på at få en kuvert retur med kommentarer til 
forslaget. Det kommer der ikke flere kræfter 

i spil ved. Der skal samtale til, for at vi kan 
finde hinanden.” 

VISITATION

“Der er ingen bor-
gere, der ved, hvad det ord bety-

der. Det er et fagudtryk, der skaber 
afstand, og som fastholder kommunen i 

rollen som leverandør af bestemte, fastdefi-
nerede ydelser. Det gør det vanskeligt for f.eks. 
den ældre at få øje på samarbejdet i hjemme-
plejen, genoptræningen, eller hvad det nu 

kan være.” 

BORGERINDDRAGELSE

“Ved at bruge ordet 
borgerinddragelse sætter ’syste-

met’ sig selv i centrum, mens ’de andre’ 
kan få lov at bidrage, når og hvor det passer 

systemet. Det signalerer, at 'kommunen' har be-
sluttet noget, og så skal vi bare lige have borgerne 
med på ideen også. Vi har brug for deltagelse 
frem for inddragelse. Ressourcedanmark er der, 

hvor vi udvikler og skaber noget sammen.”

Mette Sohl, 
udviklingskonsulent i 
Faaborg-Midtfyn Kommune.

HØRING
Laila Kildesgaard, 
tidl. direktør i 
Helsingør Kommune.

Lise Uhre Pless, sekretariats- og 
udviklingschef i Horsens Kommune.

Lisbeth Binderup, 
kommunaldirektør i 
Skanderborg Kommune.INSTITUTION
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Hvilke ord skal din organisation 
holde op med at bruge?

Der bruges mange ord til at beskrive, hvad velfærd er for en størrelse, og hvordan velfærd 
skabes. Nogle bruges på tværs af organisationer, andre er specifikke for særlige områder eller 
organisationer. Brug denne lille øvelse til at sætte fokus på de ord, der bruges i din organisation 
– og til at diskutere, om der er behov for at holde op med at bruge nogle af dem, når I skal udvikle 
velfærden.  I kan overveje, hvilken betydning og signalværdi ordet har. I kan også overveje, om 
og hvordan man som borger forstår og bruger begrebet.

Formål: At finde ord, der repræsenterer en særlig velfærdstænkning, der er behov for at ændre 
– og bruge dem til at diskutere, hvad ny velfærd skal være. 

Tidsforbrug: 35-50 min.

Proces:

1   Deltagerne finder to og to 3 forældede ord, der bruges i organisationen (3 min.).

2   Deltagerne går sammen i grupper à 4-6 deltagere og diskuterer sig til enighed om maksimalt  
            5 ord, der er forældede. Hvert ord skrives på et papkort (10 min.).

3   En repræsentant fra hver gruppe ”sælger” gruppens ord for resten af deltagerne (1 min. pr.  
            gruppe).

4   Alle får tre stemmer (f.eks. i form af små klistermærker) og kan stemme på de ord, der er  
            valgt af grupperne. 

5   Alle ord samles ind, og der laves en top-5 med de ord, der har fået flest stemmer og dermed  
            vurderes som mest forældede. Tag en diskussion om deltagernes refleksioner over top-5- 
            listen og ordenes betydning for det daglige arbejde.

Hvis du sidder i en offentlig organisation, så brug f.eks. øvelsen på møder sammen med dine 
kolleger, borgerne og/eller repræsentanter fra samarbejdspartnere.

Hvis du sidder i en frivillig organisation, så brug f.eks. øvelsen på møder sammen med dine 
medlemmer og/eller repræsentanter fra jeres samarbejdspartnere. 

Øvelse
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Nye ord

Nye ord

Det er nemmere at rydde op i gamle ord end at finde nye. Og 
det er langt fra nok blot at udskifte et ord med et andet. Flere 
organisationer har arbejdet med at udvikle de ord, de bruger, til 
at beskrive sig selv, deres opgaver mv. For at skabe og fastholde 
forandringer. Vi præsenterer tre eksempler her. Ikke som 
endelige svar, men som inspiration for arbejdet i andre dele af 
velfærdssamfundet.

velfærd ›  
selvværd
Ud med velfærdssamfundet og ind 
med selvværdssamfundet. Sådan siger 
de i Kolding Kommune, der går nye veje 
for at få flere borgere til at tage ansvar 
for deres eget liv og klare flere opgaver 
uden hjælp fra kommunen. 

plejehjem ›
levehjem
Bjergbyparken i Slagelse Kommune 
er ikke længere et plejehjem. Det er et 
levehjem. Ambitionen er nemlig at ska-
be de bedste dage for ældre, der bor un-
der samme tag. Levehjemmet har bl.a. 
åbnet sig mere for lokalsamfundet, og 
dialogen med beboerne om, hvad der 
skal til for, at de oplever en god hver-
dag, er blevet tættere.

bibliotek › 
medborgerhus
Der er behov for institutioner, der ani-
merer til aktivt medborgerskab og ikke 
udelukkende fordrer passivt kulturfor-
brug. Det mener de i Albertslund. Derfor 
tænker og omtaler de biblioteket som 
medborgerhus.
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Interview

”Der er ressourcer alle steder: Bygninger, 
budgetter, medarbejdere og frivillige er 
f.eks. udtryk for ressourcer. Men det kræver 
overordnet og tværgående ledelse at udnytte 
eksisterende ressourcer mere hensigtsmæssigt. 
Det er en gammel og velkendt dagsorden at 
udnytte ressourcerne bedre ved at gå på tværs 
af kommunale sektorskel og organisatorisk 
silotænkning. Det nye er, hvor meget potentiale 
der er at hente, hvordan vi kan gøre det, og hvor 
lidt vi indtil videre har høstet. Ved at ændre 
fokus fra sektoropdelt servicekvantitet til 
tværgående velfærdskvalitet nærmer vi os en 
mere reel og oprindelig velfærd.”

Lars Stentoft, direktør for kultur, service og events i Viborg Kommune.

LEDELSE
# 6
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Indledning

Ressourcedanmark 
forudsætter ny ledelse

Når velfærden ændrer sig, ændrer ledelsesrollen sig. Der skal arbejdes på nye måder i alle sektorer, og 

der skal samarbejdes på tværs af traditionelle skel. 

Det stiller særlige krav til ledelsen, når der skal arbejdes sammen med aktive borgere og lokalsam-

fund, samarbejde med organisationer fra andre sektorer og med generelt at opdyrke flere ressourcer i 

velfærden. Det er uanset, om man er leder i offentlige, private eller frivillige organisationer. 

Det er ikke længere nok at lede indad i sin organisation. Der skal også ledes udad. Borgernes virkelyst 

skal imødekommes, fællesskaber skal faciliteres, nye samarbejder mellem forskellige parter skal lykkes.

Du finder på de følgende sider:

Interview: Den offentlige leder skal lede udad

Portræt af en ressourcedansker: ”Jeg prøver at være primus motor”

International case: Lokalområdet tager ansvar for budgettet

Hvad kommer efter New Public Management?

Interview: Ledelse af lyst og samarbejde

Portræt af en ressourcedansker: Håndværkeren leder efter nye ressourcer

Case: Tillid sætter flere ressourcer fri

Case: Lokalpolitikerne skal være en større ressource

Kodeks for velfærdsledelse i Ressourcedanmark

Øvelse: Kodeks for ledelse i din organisation?
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Interview

Hvorfor er der behov for at ændre den måde, der 
bedrives ledelse på i den offentlige sektor?
Den offentlige sektor ændrer sig radikalt i disse 
år, og det giver en helt ny relation mellem den 
offentlige sektor og det civile samfund. Nogle 
gange kommer vi simpelthen til at tænke, at den 
offentlige sektor og velfærdssamfundet er det 
samme, men velfærdssamfundet er jo noget, som 
den offentlige sektor og dens omverden skaber 
sammen. Det bliver mere aktuelt, fordi der er en 
økonomisk krise. Men jeg tror lige så meget, at det 
er blevet tydeligt, at vi alle har nogle behov, som 
den offentlige sektor ikke kan løse, men som godt 
kan løses i et bredere velfærdssamfund. Velfærd 
er noget, der skal skabes mellem forskellige 
sektorer, og derfor skal vi i den offentlige sektor 
blive bedre til at lede ud mod verden.

Hvordan adskiller det at lede udad sig fra den hid-
tidige ledelsesrolle?
Traditionelt har vi set ledelsesrollen som det 
at sikre, at kerneydelserne bliver produceret. 
Dermed havde vi fokus på de medarbejdere, der 
er på institutionerne. Med den bredere forståelse 
af velfærd er vi som ledere nødt til at tænke ud 
i det lokalsamfund, som vi er en del af. Her er 

Den offentlige leder 
skal lede udad

det afgørende kompetencer at kunne facilitere et 
samarbejde mellem de mange kræfter, aktører og 
ressourcer, der er i omverdenen.

Ser du det som en forandring i ledelsesopgaven i 
hele organisationen, eller er den nye rolle isoleret 
til topledelsen eller frontlinjelederne?
Det går helt klart på tværs. Et godt eksempel 
på strategisk ledelse udad var, da vi her i 
Horsens ved finanskrisens start samlede de 50 
største virksomheder, arbejdsmarkedets parter 
og uddannelsesinstitutionerne til et fælles 
strategiforløb, hvor vi ville finde ud af, hvad 
vi kunne gøre i fællesskab for at komme godt 
igennem og styrket ud af krisen. Det resulterede 
i et indsatskatalog med 50 forskellige initiativer, 
der skulle skabe arbejdspladser. Kommunen stod 
for en fjerdedel, og de andre aktører bød så ind på 
de andre elementer, ud fra hvad de kunne, og hvad 
der var i deres interesse. I forlængelse af arbejdet 
satte vi nærmest danmarksrekord i antallet af 
praktikpladser. Det var borgmesteren, der drev 
samarbejdet, og det lykkedes, fordi der er tradition 
for samarbejde her i byen, og fordi aktørerne jo i 
virkeligheden ofte arbejder for de samme mål, og 
de er bare nemmere at nå sammen.

Det er ikke længere nok, at den offentlige leder blot leder sine medarbejdere. Lede-
ren skal lede ud af sin egen organisation og ud i lokalsamfundet. Det mener Lise 
Uhre Pless, sekretariats- og udviklingschef i Horsens Kommune. I dette interview 
sætter hun ord på sin forståelse af at ”lede udad”.
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Interview

Hvad betyder det at lede udad lokalt?
Egentlig er det noget, mange allerede gør. Men 
vi øver os i øjeblikket i at formulere det og 
gøre det mere konsekvent. Mange kommunale 
institutioner dækker et lokalområde, som man 
kan påtage sig en faciliterende rolle i forhold 
til. Det, som Bjarne Schuricht (se næste side) 
eksempelvis gør, handler ikke bare om skolen, 
men om velfærd i bredere forstand, i og med at han 
skaber nogle nye kontakter mellem mennesker, 
der bor i det område, hvor skolen ligger. Det tror 
jeg, at vi kommer til at se meget mere af.

Er det reelt noget andet end det, lederne allerede 
gør i dag? Er det reelt andre kompetencer?
Ja, det tror jeg i høj grad, det er. Noget af det 
handler om kompetencer, og noget er mindset. 
Dybest set er det vigtigste, at man ændrer sin 
opfattelse af, hvilken rolle man skal spille som 
offentlig leder. Den bliver jo fordoblet, i den 
forstand at den både handler om at lede indad i 
forhold til medarbejderne og ud på det omgivende 
samfund. Vi har ikke ret meget sprog om det at 
lede udad, og det kan gøre diskussionerne svære. 
Kompetencerne handler om facilitering, om at få 
samarbejder til at ske og om at lægge fagligheden 
på hylden og dermed ikke altid være den, der ved 
bedst. Det handler om, at man er i stand til at 
stille sig op på ølkassen og samle nogle folk, der 
har lyst til at engagere sig. Det ligger jo egentlig 
meget tæt op ad nogle ledelsesegenskaber, der 
også er vigtige internt. Så kompetencerne er 
måske til stede, men de skal vendes ud. Og her er 
rolleforståelsen nok ret afgørende.

Hvordan arbejder I med at udbrede denne forstå-
else af ledelsesrollen?
Vi kalder det bl.a. ikke inddragelse. I stedet 
siger vi, at vi skaber rum for deltagelse. Vi byder 
borgerne ind i nogle rum, hvor man kan deltage 
i det, man har lyst til. Det handler ikke om, at vi 

som offentlig sektor vil have borgerne til at gøre 
noget bestemt. Vi skal bare koordinere det.

Men er der ikke en grund til, at vi har en offentlig 
sektor, hvor vi hylder faglighed? Hvor forsvinder 
den hen, hvis vi går fra en leverende til en facilite-
rende ledelsesrolle?
Fagligheden er en væsentlig præmis, og jeg tror 
faktisk, at fagligheden bliver endnu dybere med 
de nuværende tendenser. Jeg tænker, at der også 
fremover vil være en række kerneydelser, der 
løses med dyb faglighed, men den offentlige 
sektor leverer i dag meget mere end kerneydelser. 
Den leverer i virkeligheden mange ting, der 
egentlig hører den private sfære til. 

I Horsens er det en del af ledelses-dna’et at lede 
udad. Det mener KL, der har undersøgt kommunens 
samarbejdsstil:

”Horsens Kommune arbejder i høj grad med 
deltagelse. Det betyder, at magten til projekterne 
i vid udstrækning ligger hos borgerne, og så har 
kommunen en faciliterende rolle og bidrager med alt 
fra gode råd og faciliteter til netværkskontakter – slet 
ikke altid med penge,” forklarer Hannah Fjældstad, 
chefkonsulent i KL’s Konsulentvirksomhed, i den 
nye bog ”Horsens – fra fængselsby til oplevelsesby”.

Ifølge Hannah Fjældstad kan man decideret tale 
om en særlig model i Horsens:

”Horsens-modellen er noget særegent. Det 
vi sædvanligvis møder i kommuner, er en stor 
frustration over, hvor vanskeligt det er at motivere 
borgerne: Der kommer ikke nogen mennesker 
til de møder, vi indkalder til. Det er ikke andre 
end Tordenskjolds soldater, der deltager. Horsens 
Kommune har en helt anden og langt større 
legitimitet til fællesskabet.”

DET HANDLER OM 
DELTAGELSE
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”Jeg prøver at være 
primus motor”

Bjarne Schuricht er skoleleder på Egebjergskolen i Horsens Kommune.

Jeg er midt i 50’erne og har set og prøvet min 
del af tingene her i livet. Jeg er ikke sådan en 

gammel og sur starut, der synes, at alting er af 
lave. Tværtimod synes jeg, at der er sket en fan-
tastisk udvikling i Danmark, mens jeg har levet. 
Men når jeg kigger på nærværet og værdierne i 
dette samfund, så synes jeg, at vi er blevet langt 
fattigere i vores måde at omgås hinanden på. Det 
er f.eks. aldeles uværdigt at opleve, hvordan man-
ge unge mennesker i dag taler til hinanden, deres 
forældre og til andre voksne. Det er, som om vi 
har glemt det der med at være noget for andre end 
os selv.

Derfor har jeg som skoleleder på den lokale 
skole taget initiativ til, at vi i Egebjerg skal gøre 
noget. Skolen ligger i udkanten af Horsens, i et 
villakvarter med gode forældre og gode børn. En-
gang mødte man som forælder op og deltog i det 
liv, der var omkring ens børn, men i dag er det 
blevet til forventninger og krav til skolen om, at 
den skal servicere dem og deres barn. 

Det er o.k., at man har nogle forventninger, 
men man skal huske, at man også selv har nogle 

forpligtelser til at bidrage til udviklingen. Skolen 
kan yde det, den kan, men alene kan den ikke yde 
det, der er behov for hos det enkelte barn. Her 
skal forældrene, barnet selv og andre omkring 
barnet også være med. Derfor prøver jeg at række 
ud og sætte fokus på de forskellige ressourcer, der 
kan være med til at rykke noget. Jeg tror, vi kan 
gøre det meget bedre for det enkelte barn og for 
fællesskabet i øvrigt.

Jeg skrev en artikel med overskriften ”Vi løfter 
i flok – og gør en forskel”, som jeg satte i bladet 
Broen, som husstandsomdeles til alle i Egebjerg. 
Her beskriver jeg behovet for at udvikle vores 
værdier og vores samfund, og jeg inviterer til, at 
vi kan starte her i Egebjerg. Jeg har fået en masse 
positiv respons. Der var mange forældre, der sag-
de til mig, at det var godt at læse. Der er selvfølge-
lig også en masse, der slet ikke opdager sådan et 
indlæg, og sådan er det. Men mit udgangspunkt 
var, om vi kunne starte et eller andet op. Jeg har 
meget bevidst allieret mig med borgmesteren i 
byen. Dels fordi han er borger i byen, dels fordi 
han som politiker skal stå i spidsen for nogle af 
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de forandringer, vi jo skal igennem på grund af 
tingenes tilstand.

Vi holdt det første møde her midt i januar, og 
der var 35 forældre, ældre mennesker og en enkelt 
helt ung. Jeg prøvede at strukturere mødet, så det 
var styret af folks ønsker og forventninger, altså 
hvad der havde fået dem til at komme. Der kom 
en masse forskellige tanker og ideer til store og 
små tiltag, og dem arbejder vi videre med. Vi vil 
i næste udgave af Broen skrive om mødet, hvad 
der skete, hvad vi kom frem til, og på den måde 
håbe på en sneboldeffekt, så vi kan blive flere og 
flere, når vi rigtig kommer i gang med aktivite-
ter og tiltag. De, der deltog på mødet, går også ud 
og snakker med andre om initiativet, og på den 
måde vil vi gerne have det til at brede sig i byen.

Når man som jeg er skoleleder i en by af den-
ne størrelse, er man en offentlig person, og folk 
ved, hvem man er. På den måde har man mulig-
hed for at komme ud og i gang med nogle ting, 
og det har jeg valgt at udnytte. For mig er det jo 
også en måde at skaffe børnene og skolens medar-
bejdere noget mere støtte, så vi kan lykkes endnu 

bedre. Det er et spørgsmål om ikke bare at lede 
ind i ens organisation, men om også at lede ud. 
Som leder skal jeg ikke kun have styr på, hvilke 
medarbejdere der skal have hvilke lektioner osv. 
Jeg skal også turde sige noget ude i samfundet. 
Jeg skal prøve at brede denne snak ud og se, hvil-
ke ressourcer f.eks. erhvervslivet i området har, 
som kan bringes i spil i det, vi foretager os her 
på skolen.

Det er et sats fra min side at skrive indlægget. 
Det er jeg meget bevidst om. Der er sikkert no-
gen, der er meget bedre til at skabe denne bevæ-
gelse end mig, men dem finder vi så forhåbentlig 
undervejs. Jeg har ingen forestilling om, at jeg 
skal være det omdrejningspunkt, der skal få det 
til at køre. Men jeg synes, at det via min position 
er naturligt, at jeg prøver at være primus motor, 
fordi jeg ser det, jeg ser i børnene. Det er for mig 
at se en naturlig del af mit lederskab.

Læs Bjarne Schurichts indlæg i Broen på 
www.ressourcedanmark.dk. 
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International case

Lokalområdet tager 
ansvar for budgettet

overarbejde. Det har betydet ekstra ressourcer til 
at lukke byens hashklubber. Det var ellers ikke 
noget, som lå højt på stationens prioriteringsliste. 
Politiet havde mere end nok at se til.

Men ballade i gadebilledet, hærværk og små-
kriminalitet var store problemer for borgerne i 
Manton. Og de oplevede, at politiet ikke interes-
serede sig for det, som bekymrede dem. Derfor 
valgte borgerne at give flere midler til stationen.

Efter den nye finansiering er tilliden til politiet 

HVEM: En række engelske byer, bl.a. Manton. Her-
hjemme har bl.a. Kolding Kommune forsøgt noget 
lignende.

HVAD: Modellen hedder Participatory Budgeting og 
indebærer, at borgerne får direkte indflydelse på en 
del af de lokale budgetter. 

HVORFOR: For at bringe lokal viden i spil om, hvor 
det er vigtigst at sætte ind, for at det bliver bedre at 
bo og leve i et bestemt område. For at involvere for-
ældre, beboere, pensionister og beboerforeninger i at 
udvikle deres lokalsamfund og skabe bedre sammen-
hængskraft.

RESULTAT: Højere valgdeltagelse, mindre kriminali-
tet og større lokalt engagement.

Rekordlav valgdeltagelse, rekordhøj krimina-
litet, almindelig trøstesløshed – en by af før-

tidspensionister og arbejdsløse. Forladt af dem, 
som kunne, og opgivet af dem, som blev tilbage. 
Det var svært at finde noget positivt at sige om den 
tidligere mineby Manton uden for Manchester. I 
hvert fald indtil 2006, hvor kommunen besluttede 
at lade borgerne være med til at bestemme direkte 
over en lille del af kommunens budget.

Kan det virkelig interessere nogen at få lov at 
ansøge om 5.000 kroner, at skulle møde op en lør-
dag i et medborgerhus og høre om en stak andre 
små projekter, og endelig stemme om, hvilket der 
er bedst? Overraskende nok – har det vist sig – er 
svaret ja.

Opbakningen fra de lokale beboere i Manton 
kom ikke fra den ene dag til den anden, men kræ-
vede et længere forarbejde. Konceptet blev frem-
lagt på skoler og biblioteker – og på den lokale 
pub. En rundtur til byens vandhuller, hvor et par 
frivillige medbragte korte videoer om de projek-
ter, der skulle stemmes om, var med til at sikre, 
at byens midaldrende mænd også blev inddraget.

Siden 2006 har borgerne i Manton fordelt i om-
egnen af 500.000 kroner om året til de projekter, 
som indbyggerne selv har syntes bedst om. Bebo-
erne har bl.a. bevilliget penge til det lokale politi, 
som kæmpede med at finansiere store mængder 
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genoprettet, og borgerne er endda interesserede i 
at hjælpe. Kriminaliteten i området er faldet med 
20 pct. og ’antisocial adfærd’ med 30 pct. For ti 
år siden stemte 18 pct. til kommunalvalgene. Nu 
dukker halvdelen af Mantons stemmeberettigede 
borgere op, når der skal sættes krydser.

Ifølge Phil Teece er der ingen tvivl om, at det 
er Participatory Budgeting-metoden, som er år-
sagen til den positive udvikling i Manton. Han er 
ekspert i borgerinddragelse og leder af ”Partici-
patory Budgeting Unit”, der arbejder nonprofit 
for at fremme demokratisk deltagelse lokalt rundt 
om i landet.

Phil Teece har tre råd til dem, som måtte have 
lyst til at forsøge sig med konceptet:

Start småt: Begynd med at budgettere oversku-
elige beløb, som kan nå at blive investeret inden 
for et år, og projekter, som kan nå at starte op og 
vise et synligt resultat inden for de første tre må-
neder. Ellers risikerer man, at modtagerne mister 
legitimiteten i lokalsamfundet: Har de været på 
pubben og bruge pengene i stedet?

Gør det lokalt: Borgerne skal kunne se resul-
taterne af budgetteringen i deres hverdag. Synlig-
heden er meget vigtig for at sikre lokalbefolknin-
gens opbakning til projekterne.

Gør det gennemsigtigt: Hvis der er tvivl om, 
hvorvidt det rent faktisk er borgerne, der be-
stemmer, kan man lige så godt lade være. Stem-
merne skal tælles i fuld offentlighed, og afgørel-
sen om, hvilket projekt der skal finansieres, skal 
offentliggøres med det samme. Det er vigtigt, at 
medbestemmelsen kan mærkes allerede på af-
stemningsdagen.

En af de kommunalpolitikere, der nu taler varmt 
om konceptet, indrømmer, at han var skeptisk i 
starten. Hvorfor skulle han egentlig afgive en del 

af den magt, som han var valgt til at forvalte? Nu 
er han overbevist. Han har fået større indflydelse, 
siger han. Den slags indflydelse, der følger med 
gode relationer til dem, som han er valgt af.

Som den første danske kommune tester Kol-
ding nu modellen i boligområdet Brændkjær. 
Der er sikret politisk opbakning til et forsøg med 
at uddele 150.000 kr. af kommunens paragraf 
18-midler på den måde. Ambitionen er at engage-
re borgerne til deltagelse, fordi de får indflydelse 
på og ejerskab til de lokale initiativer og projekter. 
Borgerne bliver således en del af løsningen frem 
for blot at være modtagere af ydelser.

REFLEKSIONER

”Det bliver interessant at se, hvordan det spænder 
af, når vi går i gang med borgerstyret budgetlægning 
her i Kolding. Indtil nu har vi fået positiv respons på 
idéen. Den store udfordring er at få nok borgere med. 
Vi skal have beboerne i parcelhusene og i lejelejlig-
hederne til at se, at de sammen kan gøre noget for 
deres område. Samtidig skal vi både informere dem 
om mulighederne og skabe troen på, at det er dem 
selv, der bestemmer, hvad der skal ske. Derfor er vi 
også glade for, at den lokale Rotary klub har meldt 
sig på banen og vil hjælpe beboerne med at udvikle 
deres ideer.”

Kim Hansen, udviklingschef, social- og sundheds-
forvaltningen i Kolding Kommune.

”Participatory budgeting er en test på, om man tror 
på borgerne som ansvarlige og kompetente aktører i 
deres egen lokale kontekst, og om man anerkender, at 
det kan lade sig gøre at oversætte de principper, som i 
årtier har været velfungerende på kultur- og folkeop-
lysningsområdet, til andre sammenhænge.”  

Terkel Andersen, sekretariatschef i Frivilligrådet. 
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”Vi skal – både fordi 
Ældre Sagen er en 
medlemsorganisation, og 
fordi vi ser os selv som social 
entrepreneur – hele tiden 
udvikle os og tage ny stilling 
til, i hvilken retning vi ønsker 
samfundet skal bevæge sig. 
Derfor skal vi turde stille 
spørgsmålstegn ved og 
trykprøve de holdninger, vi 
tidligere har haft. Det tror jeg i 
virkeligheden gælder alle, der 
deltager i velfærdsdebatten.”  
Michael Teit Nielsen, underdirektør i Ældre Sagen.
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Fremtidens offentlige ledelse

Hvad kommer efter New 
Public Management?

Gennem 30 år har offentlig ledelse været 
præget af New Public Management, der 
lægger op til stram styring efter centralt 
fastsatte mål. Over hele landet arbejder 
særligt kommuner med at udvikle efter-
følgeren. Forskere kalder det New Public 
Governance.

Opgøret med New Public Management 
er helt nødvendigt, siger Jacob Torfing, der 
er professor ved Institut for Samfund og 
Globalisering ved Roskilde Universitet:

“Virkemidlerne i New Public Manage-
ment er udpinte, og der er ikke flere store 
effektivitetsgevinster at hente ved at styre 
økonomien endnu strammere fra centralt 
hold, ved at måle endnu mere og ved at ind-
berette endnu flere data.”

Sammen med 32 andre professorer og 
lektorer fra samtlige landets universite-
ter har Torfing gjort sig til talsmand for 
opgøret med New Public Management og 
for udviklingen af en helt ny type offent-
lig ledelse. Frem for et enstrenget fokus på 
styring opfordrer gruppen, der tæller den 
samlede danske ekspertise inden for of-
fentlig forvaltning, til at fremme innovati-
on og inddrage borgere, organisationer og 
virksomheder langt mere aktivt i udviklin-
gen og omformningen af offentlige service-
ydelser, end tilfældet er i dag. 

Forskerne anbefaler bl.a., at:

1  Der skabes en struktur, der giver mere  
og bedre samspil mellem sektorer, institu-
tioner og niveauer i den offentlige sektor.

2  Der satses mere på partnerskaber og 
styringsnetværk.

3  Der udvikles styring, der i højere grad      
fremmer læring, motivation og innovation.

4  Den demokratiske styring på alle        
niveauer styrkes, og at der skabes nye og 
bedre muligheder for borgerinddragelse.

5  Der skabes et endnu bedre samspil   
mellem de politiske og administrative         
ledere.

Endnu er det nye paradigme ikke hamret 
ud i samme detaljeringsgrad som New 
Public Management. Men New Public Ma-
nagement begyndte også som en håndfuld 
overordnede principper, der først blev et 
styringsparadigme gennem års forskning 
og praksis i den offentlige administration.

Læs hele manifestet på: 
www.forvaltningspolitik.dk. 
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Hvad kendetegner efter din mening ledelse i de 
civile organisationer?
Tre ting. For det første er det ildsjæle, man 
leder, uanset om vi snakker om de ansatte eller 
de frivillige i de civile organisationer. De drives 
ikke kun af løn og det faglige indhold. De drives 
i høj grad også af en sag og nogle værdier, som 
de står inde for. Det stiller krav om en meget 
inddragende ledelse, og der vil ikke være accept 
af, at man siger ”sådan er det bare”. Der er en 
forventning om flad struktur og ligeværdighed 
i alt, også beslutningstagningen. Ellers smutter 
de bare. Det betyder, at usikkerhed er en evig 
følgesvend i din ledelsespraksis, og det kan også 
skabe nogle lidt mere forvirrede organisationer i 
den civile sektor. 

For det andet er det at samarbejde med 
andre organisationer et livsvilkår. Det kan 
være på grund af økonomi, hvor man f.eks. 
splejser til et fælles projekt, eller fordi en anden 

Ledelse af lyst 
og samarbejde

organisation har et godt netværk eller en relevant 
medlemskreds, som man gerne vil i kontakt med. 

For det tredje er der meget sjældent ro på den 
økonomiske bagsmæk. Man har ofte hverken 
noget at sælge eller en fast bevilling, som jo 
typisk ville kendetegne henholdsvis den private 
og offentlige sektor. Så økonomien er ofte et 
kludetæppe, der består af nogle bevillinger, 
medlemsbidrag og så selvfølgelig projektmidler. 
Samtidig gælder der ikke de samme økonomiske 
rationaler i den civile sektor som i de andre 
sektorer, fordi det som nævnt er et lystbetonet 
engagement, der er i centrum. Derfor kan den 
økonomiske ledelse i de civile organisationer 
godt være lidt udfordrende.

Er der noget, f.eks. kommunerne kan lære af den 
ledelse, der bedrives i civile organisationer?
Jeg tror særligt, at kommunerne kan lære af den 
netværksledelse eller ledelse af samarbejder, 

Der kan hentes inspiration til ledelse på tværs af velfærdssektorerne i Danmark. 
Trine Bendix Knudsen er sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd – en 
paraplyorganisation for 33 folkeoplysende organisationer. Her fortæller hun, hvordan 
offentlige ledere kan lære af de civile organisationers ledelse af lyst og samarbejde.
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der finder sted i de civile organisationer. Det 
har vi faktisk også behov for, at de lærer af. Der 
er en del af vores medlemmer, der synes, at det 
er mærkeligt, at de ikke bliver inviteret med, 
når der startes initiativer, der direkte berører 
de mennesker, de engagerer, eller det tema, 
de arbejder med. F.eks. når AOF ikke bliver 
inviteret med i undervisningsinitiativer. Det 
handler meget om, at samarbejderne skal være 
ligeværdige og gensidige.

Kunne man ikke også forestille sig, at der kunne 
være en læring for offentlige organisationer i at 
lede på det lystbetonede engagement, du beskriver? 
Jo, bestemt. Der er jo nogle andre krav til, at man 
ikke må begå store fejl i den offentlige sektor, 
og deraf også flere regler. Men uanset hvilken 
organisation vi taler om, er det vigtigt at lede, så 
det understøtter lyst og engagement hos andre og 
med en demokratisk tilgang til tingene. Samtidig 
tror jeg også, at man kan lære af den usikkerhed, 
der er et grundvilkår i den civile sektor. 
Forandringer er lige nu en stor del af hverdagen 
i den offentlige sektor, og de skaber jo som regel 
en eller anden form for usikkerhed. På den måde 
kommer vilkårene i den offentlige sektor mere til 
at ligne både den civile og private sektor.

Men der sker vel også en ledelsesudvikling i de ci-
vile organisationer, der er drevet af, at der kommer 
mere samarbejde sektorerne imellem?
Helt klart. Den civile sektor er jo ofte en 
’godhedssektor’. Og det er bagsiden af lyst-
medaljen. Det er lidt for ofte tilstrækkeligt for os, 
når bare vi synes, at noget er godt. Men der er jo 
også andre hensyn, der kan spille ind, f.eks. at der 
skal skabes et resultat i den sidste ende. Det kan 
vi lære både af den offentlige og private sektor. 
Det er f.eks. vigtigt, at vi kan levere et resultat, 
når vi gerne vil samarbejde med den offentlige 
sektor og den private sektor, for det stiller de jo 
krav om.

Ser man på den måde en udvikling, hvor I bøjer jer 
ind mod hinanden, når der samarbejdes, altså at I 
kommer til at ligne hinanden mere og mere?
Ja, for vi skal jo kunne samarbejde. Men vi 
må ikke blive for ens. Hvis vi f.eks. bliver for 
resultatstyrede og lægger for meget vægt på 
det i ledelsen af organisationerne, så forlader 
ildsjælene os. De er der for at gøre noget for det, 
de brænder for.

 

"Hvis vi f.eks. bliver for resultatstyrede og lægger for 
meget vægt på det i ledelsen af organisationerne, 

så forlader ildsjælene os. De er der for at gøre noget 
for det, de brænder for."



108         VEJE TIL RESSOURCEDANMARK          109 

Håndværkeren leder 
efter nye ressourcer 

Balder Johansen er daglig leder i håndværksvirksomheden Logik & Co. Her fortæller 
han, hvorfor virksomheden arbejder med at se ressourcer og muligheder, når der skal 
ansættes nye kolleger. Virksomheden fik i 2010 Netværksprisen af Virksomhedsforum 
for Socialt Ansvar.  

Jeg vil gerne have et godt sted at gå på arbejde. 
Så enkelt er det faktisk. Logik & Co. bygger på 

et fælles værdigrundlag med fokus på fællesskab, 
sammenhold og plads til alle. For os, der starte-
de virksomheden, er de ting afgørende for, om vi 
synes, det er rart at gå på arbejde. Derfor er det 
blevet en del af virksomhedens rygsøjle, at der 
selvfølgelig er plads til mange forskellige menne-
sker her hos os. Vi tror på, at hvis folk gerne vil 
arbejde her, så er de villige til at gøre en indsats 
for at få det til at fungere. Det viser sig nærmest 
altid at være rigtigt. 

Når vi skal have nye lærlinge, henvender vi os 
til de tekniske skoler i lokalområdet, og når de 
nye rekrutter lander i virksomheden, lærer de 
hurtigt, at vi alle har et ansvar for at få hverdagen 
til at køre. Det ansvar påtager de fleste sig lyn-
hurtigt, så de overholder deres del af aftalen, men 
også så de tager ansvar for fællesskabet. Det gæl-
der både, når vi ansætter lærlinge med indvan-
drerbaggrund, og når vi ellers hyrer folk, der har 
svært ved at få en plads hos andre virksomheder. 

Vi har en meget flad virksomhedsstruktur med 
ligeløn og så lidt hierarki som muligt. Det gør, at 

alle ansatte er på lige fod, og at vi taler sammen 
på kryds og tværs. Vi har skabt en kultur, hvor 
man ikke skal være bange for at sige højt, hvis der 
er noget, der ikke fungerer. Så løser vi problemet, 
hvis der er et. Oftest bare ved at tale om det. 

Nogle kalder os ”rollemodel for byggebran-
chen”, men det er slet ikke det, der er pointen. Vi 
taler ikke ret meget om social bæredygtighed eller 
socialt ansvar, for det handler egentlig bare om, 
at vi gerne vil give folk en chance, fordi det gi-
ver glade og engagerede medarbejdere. De fleste 
mennesker er interesserede i at have et godt sted 
at gå på arbejde, og det udnytter vi på bedste vis, 
om man så må sige. 

For os er det jo en naturlig måde at drive for-
retning på, og det kommer slet ikke bag på os, at 
det kan løbe rundt. Men inden for de seneste par 
år har vi faktisk opdaget, at vores gode ry som an-
svarlig partner i byggebranchen også giver flere 
nye kunder i biksen. Så vi er både et godt sted at 
gå på arbejde og har en konkurrencefordel i for-
hold til andre virksomheder, der måske har svæ-
rere ved at få øje på de ressourcer, der nogle gange 
skjuler sig lidt. 

Portræt  af en ressourcedansker
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”Debatten handler ofte 
kun om, at de ”svage”, f.eks. 
kontanthjælpsmodtagere, 
skal yde mere. Ingen siger 
noget om den store gruppe 
af ressourcestærke borgere, 
der ikke løfter så meget, 
som de formentlig kan.                     
Jeg tror, vi alle sammen skal 
forvente mere af os selv –     
og hinanden.”
René Junker, direktør for børn, unge og familier samt lokaldemokrati i Holbæk Kommune.
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Tillid sætter flere 
ressourcer fri

Signe Jarvad er leder af Kulturhuset i Valby, en 
af institutionerne under Københavns Kom-

munes Kultur- og Fritidsforvaltning. Når hun 
viser rundt i den gamle fabriksbygning, slår hun 
dørene op til dansesale med gulv-til-loft-spejle, 
mødelokaler, øverum og værksteder.

“Jeg tror, kulturhusene kan noget med værk-
steder, og vi er i gang med at ombygge hele den 
ene etage. For eksempel får vi et “fabrikations-
laboratorium”, hvor brugerne kan benytte en 
3D-printer, en 3D-fræser og et par maskiner 
mere,” siger hun.

De nye værksteder, 3D-printeren og -fræseren 
er langtfra gratis. Men Signe Jarvad og hendes 
kulturhus har lagt til side for at få råd til den am-
bitiøse ombygning. Selv om Kulturhuset i Valby 
er en offentlig institution, har hun som leder fuld 
råderet over sit budget. Sparer hun penge ét sted, 
kan hun bruge dem et andet sted.

Råderetten over budgettet er et eksempel på, 
hvordan Kultur- og Fritidsforvaltningen i Kø-
benhavn har flyttet magt og indflydelse fra Råd-
huset ud til lederne på de enkelte institutioner. 
Det sker som led i den tillidsbaserede ledelse, som 
Kultur- og Fritidsforvaltningen har praktiseret i 
en årrække.

HVEM: Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns 
Kommune.

HVAD: Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns 
Kommune arbejder strategisk med tillidsbaseret le-
delse lige fra borgmester til frontlinjeledelse.

HVORFOR: Tillidsbaseret ledelse bidrager til at sætte 
flere ressourcer i spil, viser forskningen. Bl.a. ved at 
økonomien forbedres, og medarbejderne og lederne 
får større frihed til at sætte retningen for deres orga-
nisation og hverdag. 

RESULTAT: Bedre økonomistyring, øget innovation 
og flere aktiviteter.

På sit kontor på første sal i Rådhuset vender 
Carsten Haurum, administrerende direktør i 
Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns 
Kommune, tommelfingeren opad. Når han skal 
forklare, hvordan tillid og ledelse kan hænge 
sammen, bekender han først sin tro på, “at alle 
gør det rigtige, indtil det modsatte er bevist”. 
Hvor enkelt det end lyder, er lige netop dette ud-
gangspunkt afgørende.

“Hvis du skal styre en meget stor organisation, 
er du nødt til at angive en retning. Tillid er en del 
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af en fortælling om, hvordan vi gerne vil være. 
Det kan jeg tale om, og mine medarbejdere kan 
forstå, hvor vi skal hen. Målet er, at folk træffer 
beslutninger inden for fortællingen – uden at de 
skal spørge mig,” siger Carsten Haurum.

Derfor kan en leder som Signe Jarvad selv dis-
ponere over den pose penge, Carsten Haurum 
skubber over til hendes institution. Han tror så 
meget på hende, at hun slipper for månedlige rap-
porter om, hvordan det går med hendes omkost-
ninger og hendes budgetter.

“Økonomien er det bedste eksempel på, hvad jeg 
mener. Jeg tror på, at intet nyt er godt nyt. Hvorfor 
skulle jeg have de rapporter hver måned? Jeg ved 
godt, det vækker opsigt, når jeg siger det, men jeg 
går jo ud fra, at der er orden i sagerne,” siger han.

Ved at droppe rapporterne sparer Carsten 
Haurum penge. Ud ryger veletablerede kontrol-
funktioner i de centrale kontorer på Rådhuset. 
Bare på Rådhuset har Haurums bevidste fravalg 
frigjort 8-10 medarbejdere.

“Vi har fået bedre økonomistyring af det her. 
Når du giver folk et ansvar, og de tager imod det 
og ved, at det har konsekvenser for dem selv, hvis 
det går galt, så kan jeg garantere for, at de har styr 
på deres økonomi,” siger han.

“For mig betyder tillidsbaseret ledelse, at jeg ikke får rammer stukket ud 
fra direktionen. Dem er jeg selv med til at skabe. Det kan være meget 

udfordrende, for så ved jeg ikke, hvornår jeg træder forkert. Det skal jeg selv 
være med til at vurdere. Men det gør også, at jeg har et kæmpe handlerum.”

Signe Jarvad, leder af Kulturhuset i Valby.

Pengene skal altså passe. Men i stedet for den 
løbende rapportering skal Carsten Haurums lede-
re fortælle, når der sker afvigelser fra det aftalte. 

“De har pligt til at tage initiativer, og jeg siger, 
de skal gøre og ikke spørge, så når det går galt, 
og de melder det ind, så må vi prøve at hjælpe,” 
siger han.

Det er oven i købet sådan, at hans ledere årligt 
skal indberette to såkaldt strategiske fejl, altså nye 
initiativer, der kiksede. For at sætte trumf på, be-
lønner Haurum de bedste strategiske fejl.

“Vi skal have pumpet risikovillighed ind i or-
ganisationen her. Det er o.k. at lave noget galt. 
Man skal selvfølgelig ikke lave den samme fejl 
to gange. Men mine ledere skal selv indberette 
de fejl, de mener skal belønnes. De ved jo, at jeg 
kommer efter dem. Det har haft en meget stor ef-
fekt for os alle,” siger han.

Der skal med andre ord fejles rundt omkring 
på institutionerne i Haurums forvaltning. Til 
gengæld skal budgetterne ikke overskrides. Sker 
det, “så ryger man ud”.

Carsten Haurum har arbejdet med det, der i dag 
hedder tillidsbaseret ledelse, i en årrække, og i den 
proces har han erfaret, at der er brug for ledere og 
medarbejdere med andre kompetencer end hidtil.
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“Jeg kan se, at vi ansætter nye typer af ledere og 
nye typer af medarbejdere. De skal synes, at det 
giver dem nogle nye muligheder, når de selv får 
ansvaret. Det er en kulturændring af meget store 
dimensioner,” siger han.

Der er da også meget langt til de faste regler, når 
Signe Jarvad beskriver sine arbejdsvilkår.

“For mig betyder tillidsbaseret ledelse, at jeg 
ikke får rammer stukket ud fra direktionen. Dem 
er jeg selv med til at skabe. Det kan være meget 
udfordrende, for så ved jeg ikke, hvornår jeg træ-
der forkert. Det skal jeg selv være med til at vurde-
re. Men det gør også, at jeg har et kæmpe handle-
rum. Det er sjovt at arbejde med,” siger hun.

Ifølge Carsten Haurum er tillidsbaseret ledelse 
et godt bud på ledelse og styring af den offentlige 
sektor i de kommende år.

“Hvis man kan styre hele Københavns Kom-
mune med tillidsbaseret ledelse, så kan man styre 
hele den offentlige sektor,” slutter han.

REFLEKSIONER

”De resultater, Københavns Kommune har opnået, 
er inspirerende, og de understreger, at der er noget 
at komme efter i forhold til at sætte fokus på tillid. 
Vi har gjort lignende erfaringer hos TV-Glad, hvor 
vi konstant udvikler nye forretningsområder, der ge-
nererer nye typer af arbejdspladser til vores ansatte 
med og uden handicap. Glad Design, Glad Teater, 
Glad Mad og hele mediepaletten var aldrig blevet til 
noget, hvis vi ikke havde udvist blind tillid til hoved-
personernes formåen og handlekraft. Resultatet er 
begejstring – som nok er det stærkeste vitamin for 
udvikling af nye ressourcer.”

Mikkel Holmbäck, adm. direktør i TV-Glad Fonden.

”Jeg er meget opmuntret af professor Gert Tinggaard 
Svendsen fra Aarhus Universitets budskab om, at 
kontrol er godt, men tillid er billigere. Det bekræf-
ter Københavns Kommunes resultater jo også. Le-
delsesforandring bliver helt centralt de kommende 
år – ikke bare i den offentlige sektor, men også i ci-
vilsamfundet.”

Flemming Jørgensen, bestyrelsesmedlem i Dansk 
Folkeoplysnings Samråd og chefkonsulent i Coop.



         113 



114         VEJE TIL RESSOURCEDANMARK          115 

Case

Lokalpolitikerne skal 
være en større ressource

Flere borgere skal spille en aktiv rolle i de-
res eget liv og i andres liv. Det gælder også i 

Faaborg-Midtfyn Kommune. Her er man dog 
også gået et skridt videre med at udvikle en ny 
måde at være politiker på. Det fortæller kommu-
naldirektør Benny Balsgaard:

”Vi arbejder med det i to spor:  Med at frem-
me muligheden for at være aktive borgere via en 
række initiativer i de politiske udvalg. Og samti-
dig med at udvikle det, vi kalder ”fremtidens po-
litikerrolle”. De to ting hænger sammen, fordi det 
er en helt ny interaktion mellem politiker og bor-
ger, der er på spil. De skal i mere direkte kontakt 
med hinanden løbende, end vi har været vant til i 
den traditionelle myndighedskommune, hvor det 
mest handlede om høringer og den slags.”

Ifølge Benny Balsgaard handler det om, at såvel 
borgerne som politikerne skal have mulighed for 
at være større ressourcer, end de har mulighed 
for i dag. 

”Politikerne sidder nu på lukkede udvalgsmø-
der, hvor de bliver overdænget med papir. Og den 
tid, som politikerne har til rådighed til at være 
politikere, kunne bruges langt bedre ved at tale 
mere med borgerne, som de jo er valgt af. Og det 
handler om at skabe muligheder for interaktion 
langt tidligere i beslutningsprocesserne. Hvis 

HVEM: Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. 

HVAD: I Faaborg-Midtfyn Kommune har kommu-
nalbestyrelsen sat en offensiv ind for at forandre kom-
munalpolitikernes rolle. Lokalpolitikerne skal drive 
politik på nye måder – gerne i direkte samspil med 
borgerne og befriede for de store sagsbunker.

HVORFOR: Politikerne skal være en vigtigere ressour-
ce i samfundet, og det kræver andre vilkår at være po-
litiker under. I dag overdænges de af papir på lukkede 
udvalgsmøder i en struktur, der stort set står uændret 
her godt 40 år efter den første kommunalreform.

RESULTAT: Det forventede resultat er, at politikerne 
skal være med til at bringe de parter sammen, der skal 
skabe de nye løsninger. 

man f.eks. sætter elever, skolebestyrelser, lærere, 
forældre og politikere sammen, som vi har prø-
vet på skoleområdet, giver det en masse nyt en-
gagement og nogle meget spændende resultater,” 
forklarer han.

Benny Balsgaard bakkes op af professor Jacob 
Torfing, der forsker i fremtidens velfærdsledelse: 

”Politikerne skal mere ud af rådhuset og arbej-
de meget tættere sammen med borgerne, de loka-
le virksomheder, civilsamfundets organisationer 
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og de medarbejdere, som ved noget om proble-
merne. De skal skabe et billede af, at det er dem, 
som spotter og identificerer problemerne, desig-
ner nye, innovative løsninger og bringer lokal-
samfundet videre,” mener Jacob Torfing.

Der har indtil videre været diskussioner i kom-
munalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn af, hvordan 
organiseringen af det politiske arbejde kan imø-
dekomme ambitionerne for ”fremtidens politik-
errolle”. Et forslag er, at kommunen eksperimen-
terer med flere midlertidige udvalg med direkte 
borgerdeltagelse. Men det er ifølge Benny Bals-
gaard helt åbent endnu. 

Det er ikke underligt, at de har store ambitioner 
i Faaborg-Midtfyn Kommune. Strukturreformen 
i 2007 ændrede fundamentalt på den måde, som 

”Det er tankevækkende, men ikke særligt overra-
skende, at fornyelsen af politikerrollen kommer nu, 
hvor kommunerne er mest presset på økonomi og 
nødt til at præstere mere service for færre midler. 
Efter snart 40 års forståelse af politikeren som be-
slutningstager, udvalgspolitiker og sagsbehandler, 
borgernes ombudsmand, kommer fornyelsen fra 
politikerne selv, når det er tydeligt, at bevarelsen af 
velfærdssamfundet kun sker ved at udvikle det - ikke 
ved at stritte mod forandringer. Politikerne tager i 
denne situation udgangspunkt i borgerens situation 
og udvikler de kommunale opgaver i en dialog på 
tværs af gamle dogmer, traditioner og fag. Kan det 
lokalpolitiske demokrati opfinde sig selv, har vi end-
nu en gang set, hvilken styrke det har. Alternativet er, 
at det sygner hen og tørrer ind.”

Jens Christian Birch, fri agent, 
Kommunaldirektørforeningen.

”Den klassiske politikerrolle er bestemt under foran-
dring. Der er – og har altid været – løbende dialog 
mellem borgere og politikere. Men der er et kæmpe 
potentiale i at få virksomme og visionære borgere og 
virksomheder bragt i spil i forhold til at få skabt ud-
vikling og finde nye og alternative løsninger lokalt. 
Vi har netop åbnet en biblioteksfilial, der drives af 
frivillige. Det giver en serviceudvidelse inden for den 
eksisterende økonomiske ramme. Det er de lokale 
borgere, der har været med til at finde den løsning. 
Politikernes rolle var at signalere åbenhed i organi-
sationen og at give den minimale økonomiske støtte, 
der lige skulle til for at få det i gang.”

Brian W. Ahlquist, kultur- og fritidschef 
i Holbæk Kommune.

REFLEKSIONER

forvaltningerne i kommunerne er skruet sammen 
på, men den politiske struktur har stået stort set 
uberørt hen siden kommunalreformen i 1970. 

Det er den socialdemokratiske borgmester i 
Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Jørgensen, 
der står bag initiativet. Han opfordrer sine kolle-
ger til at fokusere mere på at lede, være innovative 
og udstikke de overordnede visionære mål og til 
gengæld bruge færre kræfter på detailstyring og 
enkeltsager.

”Der er behov for at ændre den måde, lokalpo-
litikerne skal arbejde på i fremtiden. Hvis vi skal 
håndtere de udfordringer, som velfærdssamfun-
det står over for, er vi nødt til at sikre større ind-
dragelse af borgerne og dermed et medejerskab til 
beslutningerne,” siger Hans Jørgensen.
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Kodeks for velfærdsledelse 
i Ressourcedanmark
I de senere år er der udviklet en række forskellige ledelseskodekser, bl.a. 
"Kodeks for offentlig topledelse" og "Kodeks for god skoleledelse". Et ledel-
seskodeks kan bidrage til en diskussion af ledelsesrollen. 

I regi af projektet Ressourcedanmark udviklede en række af de deltagende 
organisationer deres bud på et ledelseskodeks for velfærdsledelse, der kan 
gå på tværs af velfærdsorganisationer i Ressourcedanmark. De 9 elementer 
i kodekset er præsenteret nedenfor. På næste side kan du se den øvelse, der 
blev brugt, og som du også kan bruge i din organisation. 

Du er altid nærværende i 
dit lederskab

Du ‘unbosser’ og 
arbejder ud fra en 

klar vision

Du skaber platforme, 
netværk og processer mere 

end endelige løsninger

Du skaber total 
åbenhed, så alt kan ses 

og bruges af alle

Du ser ressourcer i 
alle borgere

Du har 
grundlæggende tillid 

til dine omgivelser

Du respekterer og ser 
værdien i forskellighed

Du ser dig som leder af et 
fællesskab, der ikke kun består 
af medarbejdere, men også af 
de borgere din organisation er 

sat i verden for

Du lytter mere, end du 
taler - og du stiller �ere 
spørgsmål, end du giver 

svar
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Øvelse

Kodeks for ledelse i din 
organisation? 
Brug f.eks. nedenstående proces, hvis du vil udvikle et 
ledelseskodeks i din organisation.

Formål: At identificere de ledelsesprincipper, som medarbejdere 
og/eller ledere i din organisation finder vigtige – og bruge dem til 
at diskutere, hvad god ledelse er i din organisation.

Tidsforbrug: 60-70 min.

Proces:

1  Alle deltagere noterer individuelt de ledelsesprincipper, de  
         synes er vigtigst (3 min.).

2  Deltagerne går sammen i grupper på 4-6 personer. I   
         grupperne diskuterer deltagerne sig frem til de 3-5 vigtigste  
         ledelsesprincipper (Tid: 25 min.).

3  Afslutningsvis samler deltagerne deres ledelsesprincipper.  
         Deltagerne diskuterer, om der er principper, der bør skærpes,  
         fjernes eller tilføjes for at beskrive den ønskede ledelsesrolle  
         i organisationen. Bemærk, at et brugbart kodeks ikke bør have  
         mere end 10 principper (Tid: 30-40 min.).

Hæng kodekset op, så det er synligt i hverdagen i din organisation.
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Ressourcedanmark er endnu et skridt i retningen 
af et paradigmeskifte i vores velfærdssamfund. 

Velfærdssamfundets kerneopgave er at skabe 
muligheder for, at alle kan være noget for nogen. 
Det er det, der binder gode ideer såsom fælled-
skaber, kommunen 3.0, velfærd som proces og 
deltagelse frem for inddragelse sammen. Jeg ser 
det som et paradigmeskifte i forhold til, hvor-
dan vi har tænkt og udviklet velfærd i de seneste 
årtier. Her er velfærden kort fortalt blevet cen-
traliseret og produktgjort, og borgeren er blevet 
gjort til en kunde hos den offentlige virksomhed 
Velfærd A/S. I det nye paradigme måles velfærd 
ikke på det offentlige udgiftsniveau. Velfærd må-
les på, om det enkelte menneske får bedre mulig-
heder for at have et godt liv. 

Et paradigmeskifte er så grundlæggende et 
skifte, at den eksisterende tænkning og organise-
ring sættes på porten til fordel for noget nyt. De 
mentale og organisatoriske kasser, som vi hidtil 
har tænkt og handlet ud fra, virker ikke længere. 

Bryd grænserne ned 

De grænser, vi bevidst og ubevidst har bygget op, 
bliver brudt ned. Det ses tydeligt på de veje mod 
Ressourcedanmark, som vi beskriver i denne 
publikation. 

Der skal brydes grænser ned mellem: 

 Institutioner og lokalsamfund, når Hylke 
Skole bliver et multihus, og når lederne i Horsens 
leder ud af organisationen.

Velfærdsprofessionelle og andre aktører, 
når en række aktører samarbejder om at skabe 
plads til de udsatte grupper i midtbyen i Odense. 

Forvaltninger, når Helsingørs nye skole skal 
være et samlingspunkt for liv i området og ikke 
blot være en skole fra kl. 8 til kl. 14.

Fagligheder, når Ballerup skal understøtte 
borgernes gode liv – for det følger ikke nødven-
digvis de faglige grænser. 

Af Morten Christensen, projektchef hos Mandag Morgen og projektleder for 
Ressourcedanmark
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Centrum og periferi, når Viborg ikke blot 
finder velfærdsressourcer tæt på rådhuset men 
også i landdistrikter, landsbyer og andre steder i 
kommunen ved hjælp af forskellige arenaer.

Og der kan sikkert findes endnu flere typer af 
grænser, der skal brydes ned.

Foreløbig er Ressourcedanmark en ændring af 
vores tænkning af velfærden, vores mindset. Der 
er enorm opbakning til ideen om, at velfærd er at 
være noget for nogen, og at velfærden skal ind-
rettes med henblik på at frisætte flere ressourcer 
hos den enkelte og i fællesskaber. Der er også 
mange eksempler på, at tænkningen folder sig ud 
i konkrete initiativer rundt i velfærdssamfundet. 

Men vi skal også tage det næste skridt i para-
digmeskiftet. Vi skal udvikle vores organisatio-
ner, så de understøtter det nye mindset og der-
med bedre velfærd. Her er der endnu lang vej. De 
fleste organisatoriske grænser er tegnet i det hid-
tidige velfærdsparadigme – eller måske endda 
endnu længere tilbage. Engang fungerede mange 
af dem rigtig godt. Men nu kan de bremse det nye 
mindset og den velfærd, vi vil skabe. 

Vi er heldigvis begyndt at se organiserings-
former, der konsekvent understøtter ressour-
cer. F.eks. har Birgitte Baht med virksomheden 
Props and Pearls skabt en åben platform, hvor 
kræftramte kvinder kan hjælpe hinanden vide-
re i livet. I Odense Kommune er hele Ældre- og 

Handicapforvaltningen blevet omlagt til nu at 
bygge 100 pct. på tænkningen i rehabilitering. 
Men det er endnu mest i glimt, at vi ser sådanne 
organisationsudviklinger. Der er et stort arbejde 
foran os her.

Løsningen er ikke at trække nye grænser med 
det samme. Så risikerer vi blot at ende i en situa-
tion, hvor vi nok har flyttet rundt på opgaver og 
kasketter, men ikke har løst de grundlæggende 
udfordringer. I stedet skal vi turde tage diskus-
sionerne og åbne organisationerne. Først når vi 
er blevet klogere på bredden og dybden i det nye 
mindset og de nye muligheder, kan vi begynde at 
trække nye grænser. For vi skal have visse græn-
ser, hvor vi kan f.eks. kan dyrke særlige emner 
eller faglige temaer. Grænseløshed er ikke et mål 
i sig selv. Alle kan og skal ikke være ens eller 
kunne det samme.

Derfor skal vi også blive bedre til at forstå og 
anerkende den usikkerhed, der kommer, når vi 
bryder grænser ned. Vi ser allerede den usik-
kerhed hos velfærdsprofessionelle, der oplever, 
at deres faglighed eller job er under angreb, hos 
frivillige, der føler sig spændt for en vogn i sam-
arbejdet med offentlige aktører, hos borgere og 
deres pårørende, der oplever det som et svigt, 
at velfærdsydelserne ikke længere ser ud, som 
de har gjort hidtil. Den usikkerhed har vi ikke 
håndteret særlig godt. 

Vi skal ikke stikke nogen blår i øjnene og sige, 
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at velfærden ikke ændrer sig. For det gør den. 
Men opgaven er at udvikle, ikke afvikle, vel-
færdssamfundet. Og det kan ikke lade sig gøre 
uden at øge fagligheden, uden at have respekten 
for de frivillige og uden at opbakningen fra bor-
gerne er på plads.

Den store opgave i velfærdsudviklingen i de 
kommende år er derfor at udvikle organisatio-
ner, der kan fastholde og forstærke det ressour-
cebaserede mindset. Det er et spændende ar-
bejde, der grundlæggende vil flytte på roller og 
grænser i velfærdssamfundet. 

Mandag Morgen vil følge og aktivt bidrage til 
dette arbejde – også i 2013. Vi vil i artikler og 
projekter bl.a. undersøge, udvikle viden om og 
diskutere:

De nye medarbejderroller og -kompeten-
cer: Vi vil sætte ord og billeder på de kompeten-
cer, som velfærdsmedarbejderen i dag og i morgen 
skal besidde. Vi vil diskutere, hvordan vi bedst ud-
vikler kompetencerne, når man skal kunne sætte 
borgerens behov i centrum, samarbejde med flere 
parter og facilitere dette samarbejde.

Den faciliterende leder: Vi vil diskutere, 
hvordan velfærdslederne kan lede ud af orga-
nisationen og ud i lokalområderne, og hvordan 
man kan organisere ledelsen af velfærdsinstituti-
oner, så de understøtter helhed for borgerne. Det 

handler både om ledelseskompetencer og om nye 
domæner for ledelse.

Fremtidens lokalpolitiker: Vi vil undersø-
ge og diskutere, hvordan vi kan understøtte en 
udvikling af de lokale politikerroller og organi-
sationsmodeller, så vi understøtter paradigme-
skiftet – og ikke mindst så politikerne får langt 
bedre muligheder for faktisk at være politikere. 

Med disse og andre endnu ikke færdigformule-
rede initiativer fortsætter vi arbejdet med at gøre 
Ressourcedanmark til virkelighed. Ikke fordi vi 
ser Ressourcedanmark som et endeligt svar. Men 
fordi vi mener, at vi med Ressourcedanmark som 
pejlemærke kan skabe det bedste velfærdssam-
fund, vi endnu har haft.  

Vi ser frem til at samarbejde med både nu-
værende og nye samarbejdspartnere om at gøre 
denne ambition til virkelighed.
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