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Velfærd i ny
kontekst
Udbygningen af velfærdsstaten bygger på en forudsætning om vækst. Den ser vi lige foreløbig ud til
at skulle kigge langt efter. Derfor må vi tænke velfærden i en helt ny kontekst.

V

i har vendt og drejet, lappet på og nyudviklet den danske velfærd i efterhånden mange årtier. Og det er stadig det mest urørlige fænomen i enhver politisk prioritering og det mest risikable at udfordre for ethvert
politisk parti i og uden for en valgkamp. Det er vores
tryghed, vores særlige kendemærke, vores stolthed, vores sammenhængskraft, men også vores nationale sutteklud, vil nogen provokerende sige, fordi de kendte metoder til effektivisering og modernisering af velfærdsstatens maskineri efterhånden lider af en vis
metaltræthed.
Den offentlige sektor har udviklet sig gennem mange års kontinuerlig forandring. Det første moderniseringsprogram blev
præsenteret i 1983. I 00’erne blev der lagt vægt på større reformer,
f.eks. strukturreformen og kvalitetsreformen. Den seneste moderniseringsbølge har budt på New Public Management og New Public
Governance med markedsgørelse, konkurrenceudsættelse, centralisering og indførslen af måle- og resultatregimer i den offentlige
sektor, og senere også fremkomsten af begreber som samskabelse
og borgerinddragelse i den blødere ende.
Vi har været igennem hele repertoiret af ledelsesredskaber og
strategiske retninger. Og nu lyder kritikken – endda fra ophavsmanden selv – til ideerne om New Public Management, at metoderne har
udlevet deres effekt og ligefrem nu har en negativ indvirkning på
motivation, innovation og effektivitet. Og hvad skal vi så finde frem
til for at udvikle velfærden?
Fundamentet for velfærdsstaten er udfordret, fordi vi i en del år
har haft lavvækst og ser ud til at fortsætte med at have det en del
år frem. De evigt stigende krav til udvikling og udbygning af velfærdsstatens serviceydelser og tilbud bygger på forudsætningen om
vækst. Og væksten ser vi lige foreløbig ud til at skulle kigge i vejviseren efter.
Men også andre udfordringer rammer os. Midt i en tid med migrationskrise, nye sociale krav, strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet og ikke mindst den demografiske udvikling i et miljø med
stadig stigende indbyrdes afhængighed, volatilitet og kompleksitet
er velfærdsstaten blevet fanget i styringsmodeller og kontrolfunktioner fra den industrielle tidsalder. I dag kan de gamle styringsmodeller ikke længere opfylde behovene i samfundet.
Vi er nødt til at flytte fokus fra silotænkning og suboptimering til
integrerede fremgangsmåder, effektiv udnyttelse af velfærdsteknologier, langt stærkere forebyggelse, individualisering af ydelser og større medinddragelse af borgerne. Hvis ikke vi er i stand til at finde nye
styringsmodeller for velfærden med mere lydhørhed over for borgernes behov, så truer opgaven med at blive en byrde, der ikke kan løftes.

—

Vores nuværende
velfærdsmodel blev skabt til
at klare en mere velordnet,
forudsigelig og sammenhængende verden end den,
vi lever i nu.

Vores nuværende velfærdsmodel blev skabt til at klare en mere
velordnet, forudsigelig og sammenhængende verden end den, vi
lever i nu. I en verden med stigende usikkerhed, indbyrdes afhængighed og kompleksitet i samfundsmæssige systemer kan færre og
færre velfærdsproblemer løses effektivt af reaktive og hierarkiske
styringsmodeller. Løsning af komplekse samfundsmæssige udfordringer kræver en indsats på tværs af sektorer og samarbejde mellem alle samfundsmæssige aktører.
I den nuværende æra har vi brug for en proaktiv og langt mere
forebyggende indsats med brug af alle de teknologiske muligheder,
som verden i dag kan byde på, og alle de sundhedsmæssige og videnskabelige landvindinger, som er opnået, hvad enten det gælder
aldring, ungdomsarbejdsløshed eller social ulighed. Det bliver velfærdsstatens vigtigste udfordring.

Lisbeth Knudsen
direktør og chefredaktør
Mandag Morgen Danmark
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Styrk din karriere
VIA University College

Samskabelse er en øvelse, der
går på at skabe forandring og en
ny kultur. Det kommer ikke bare
fra den ene dag til den anden.
Men vi er rigtig godt på vej.
Karen Marie Johansen
HR- og personalechef
Ringkjøbing-Skjern Kommune

Samskabelse – ja, men hvordan?

Sådan forklarer HR- og personalechef i Ringkjøbing-Skjern kommune,
Karen Marie Johansen, baggrunden
for at kommunen i efteråret 2015
indgik en tre-årig samskabelsesaftale med VIA University College.
Aftalen centrerer sig om kommunens
Kultur og kompetenceudviklingsprojekt. Samskabelse er omdrejningspunktet for projektet, og
gennem kompetenceløft og fælles
udvikling skal kommunen flytte sig
fra at være et serviceorgan til at
være en mere dynamisk og samskabende kommune, hvor borgerne
tager medansvar for det gode liv.

Samskabelse er samarbejde

Få rådgivning og sparring

Aftalen er et samarbejde.
Ringkjøbing-Skjern Kommune
besidder en tårnhøj praktisk faglighed, mens VIA som ekstern samarbejdspartner er katalysatoren,
der udløser nye måder at bruge
kommunens kompetencer og
ressourcepersoner.

Har din kommune en ambition
om at blive mere samskabende i
udførelsen af velfærdsopgaverne?
Og har I brug for sparring til at
se nye muligheder på tværs af
opgaver, hvad der skal samskabes
om, og hvordan det skal gøres?

- ”VIA ser ikke kun ét perspektiv.
De kan sætte sig udenfor kommunens mure. Og de lægger sig
i selen for at udfordre os. Det
er de muligheder, vi skal gribe
og arbejde videre med, hvis vi
vil i mål som en samskabende
kommune”, siger Karen Marie og
fortsætter:
- ”Vi er i mål, når kommunen bruger
ressourcerne i den offentlige
sektor langt mere effektivt og
på mange måder anderledes end
i dag. Herunder skal borgerne
ændre deres opfattelse på hjælp
fra kommunen og blive mere
aktive i deres ansvar for eget liv
– og det gode liv.”

Ph.d. og ledelseskonsulent Jens
Ulrich præsenterer i sin typologi
en introduktion til fire

forskellige samskabelsesformer,
I kan anvende.
Hvilken form I vælger afhænger
af jeres ambition.

Hjælp til at komme videre?
Kontakt Jens Ulrich på
E jeul@via.dk
T 5183 2489
Læs hele typologien på
via.dk/samskabelse

UFORUDSIGELIGHED

Ligeværdig
samskabelse

Faciliterende
samskabelse

Det offentlige
som central
aktør

Borgere/virksomheder/
civilsamfundet som
centrale aktører
Styret
samskabelse

Ansvarliggørende
samskabelse

FORUDSIGELIGHED
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- ”Vores udfordringer i overgangen
til at være en mere samskabende
organisation var, at vi manglede
hjælp til at få de rigtige ressourcepersoner i spil på tværs af områderne. Hvordan får vi fokus på de
rigtige kompetencer? På samme
tid manglede vores medarbejdere
helt konkrete redskaber til den nye
form for opgaver, de stod overfor
at skulle løse ude i kommunen”.

Velfærdsforandring
fryder
Mange kommuner betræder i disse dage nyt land, når det handler om måden at arbejde med
velfærd på. Det arbejde har Mandag Morgen fulgt i en årrække. Nu gør vi status og ser, hvilke
tendenser der tegner fremtidens danske velfærd.

FOTO

MATHIAS BOJESEN
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Tendens: Fællesskab er det nye sort

elfærden er ikke, hvad den
har været. Det viser sig når
jobcentre rundt om i landet
samarbejder med lokale virksomheder om at skaffe job og
praktikpladser til de ledige, der befinder
sig længst fra arbejdsmarkedet – og når en
fodboldklub på Langeland laver aktiviteter
sammen med kommunen for unge flygtninge, der kommer til området. Det er eksempler på, at måden landets velfærdsinstitutioner arbejder på, er anderledes end hidtil.
Sådanne tegn på forandringer af Velfærdsdanmark viser sig også i en ny rundspørge hos Mandag Morgens Velfærdspanel,
der består af cirka 3.000 ledere fra offentlig,
privat og tredje sektor. Her svarer 88 pct., at
de enten er helt enige eller delvist enige i, at
”måden, vi tænker og arbejder med velfærd i
Danmark, er under forandring”.

Der skal gentænkning til
Siden begyndelsen af det velfærdssamfund, vi kender i dag, er der løbet mangt en
reform og forandring i åen. Fra den første
administration af fattighjælp og opgøret
med et statsligt hattedameri, over den første universelle velfærdsydelse og velfærdsstatens guldalder, hvor den offentlige sektor
dårligt kunne blive større, til de seneste årtiers omfavnelse af New Public Management
som en altoverskyggende styringsmodel, og
endelig en velfærdsforståelse af i dag, hvor
fællesskabet og samarbejde med frivillige
vinder indpas. Se tidslinje.
I de seneste år er en af velfærdens mest
centrale institutioner, kommunen, for alvor
begyndt at mærke forandringsbølgerne. I
2014 satte departementschef i Økonomi- og
Indenrigsministeriet Sophus Garfiel et nyt
projekt i søen med overskriften ”Fremtidens
Kommune”. Tanken var, at kommunernes
ministerium løbende skulle holde sig orienteret om frontløberne i den kommunale udvikling og sætte pejlemærker for, hvordan
kommunen som institution skulle se ud i
2030. Nøgleordene var mindre detailstyring
og bedre samarbejde på tværs.
I Aarhus har en samlet magistrat sat ord på
vejen frem i debatoplægget ”Kommune Forfra

På tværs af landet gentænker flere og flere kommuner i disse år sig selv
som organisation. En gennemgang af det tværgående strategiarbejde
fra foråret 2015, foretaget på tværs af landets kommuner, viser, at cirka
halvdelen – 41 ud af 98 – på daværende tidspunkt arbejdede strategisk
med at udvikle kommunen som et fællesskab. Centralt i gentænkningen
er ambitionen om at bløde skellet mellem borgere og politikere op, så
opgaveløsningen i højere grad bliver fælles.
Den ambition medfører et opgør med forestillingen om kommunen som
en servicevirksomhed, der leverer velfærd. Mens strategiarbejdet tidligere
har kredset om, hvordan kommunens velfærdsydelser organiseres og drives bedst muligt, stiller størstedelen af det kommunale strategiarbejde i
disse år i stedet spørgsmålstegn ved, hvad kommunens opgave består i, og
hvordan man sikrer bedst mulig velfærd for flest mennesker.
Afgørende for det nye strategiske fokus er det, at velfærd i høj grad bliver
noget, som kommunen ikke kan levere alene. Borgeren går fra at være
bruger til medborger. Samtidig suppleres værktøjskassen i kommunerne
med nye metoder som f.eks. samskabelse og nye typer borgerinddragelse i
politikudviklingen.
Kommunerne har været forpligtet på at udvikle de tværgående strategier
siden 2000, hvor planloven blev ændret og kravet til en egentlig kommunestrategi tilføjet. Kommunestrategierne skal fastlægge byrådets politiske
strategi for udviklingen af kommunen og supplere kommuneplanerne,
som fastlægger kommunens fysiske udvikling. Det tværgående strategiske
fokus i kommunerne er på den måde relativt nyt, i hvert fald med hjemmel
i lovgivningen.
KILDE

”Intens forvaltning”, Copenhagen Business School, 2015.

– Aarhus Kommune gentænker velfærden”.
Grundlæggende handler det om, at kommunen skal træde et skridt tilbage og lade borgere og lokale aktører komme til. Kommunen
ejes af alle og skal danne rammen om borgernes liv på bedst mulig vis. Læs mere om
arbejdet med at gentænke den aarhusianske
kommunedrift i artiklen ”Frikadeller og friske forventninger til familien” på side 14.

Tankegangen skal med
I en debat på årets Folkemøde på Bornholm
kaldte borgmester Jacob Bundsgaard (S) derfor også arbejdet med fællesskaber for ”mo-

FRA FATTIGHJÆLP TIL
FÆLLESSKAB

derne velfærd” og understregede behovet
for at redefinere kommunens rolle. Se tekstboksen ”Fællesskab er det nye sort”.
Gentænkningen handler om, at velfærden ikke længere skal måles i minutter eller i mængden af ydelser, men i den forskel,
borgeren oplever i sit liv. Og om at medarbejdere og ledere, der til daglig møder
borgerne, afmonterer ideen om, at velfærd
skal gøres for borgeren, til fordel for ideen
om at løse opgaverne sammen med borgeren. Der skal ikke længere tales om service
og afgørelser, men om fællesskab og dialog.
Sådan et skifte kræver ikke alene nye ord,

›

1890
Velfærdsstaten tager sin begyndelse med en revision af principperne for fattigdomsydelser, der bl.a. sikrer, at modtagerne ikke mister stemmerretten.

1933

Gennem tiden er velfærdsstaten som institution løbende blevet udvidet og udviklet.
Forskellige paradigmer præger perioderne
og tegner til sammen en historie om en
velfærdsstat under evig forandring.
—

Socialreformen samler en række forskellige socialpolitiske love og forenkler
administrationen af ydelsesudbetalingen.

1956
Pensionsreformen introducerer Danmarks første universelle velfærdsydelse.

1970
En kommunalreform reducerer antallet af kommuner i Danmark fra 1.366 til 275.

7

—

›

det kræver en ny kultur eller et nyt mindset.
Spørger man Velfærdspanelet, er der dog et
stykke vej endnu, før tendensen når ud i alle
dele af Velfærdsdanmark. 41,7 pct. svarer,
at netop mindset og kultur er en barriere i
forhold til at udvikle velfærden i en positiv
retning. Til gengæld svarer kun 16,9 pct., at
der er et manglende fokus på borgernes ressourcer, og 10,3 pct., at borgerne selv mangler vilje og engagement til at yde en indsats.
Arbejdet med at udvikle velfærden er
ikke alene en melodi i dur. Som med al anden udvikling er der udfordringer, barrierer
og komplekse problemstillinger at imødekomme undervejs. Hvordan ser det ud med
borgernes rettigheder, når de forventes at
gøre mere selv? Risikerer vi i vores iver efter
at inddrage at overse de svageste grupper i
samfundet, der så får mindre at skulle have
sagt? Og hvor stiller det det lokale demokrati, at flere, som ikke er politisk valgte, sidder
med om bordet i politikudviklingen?
Læs, hvordan nogle af landets velfærdsledere sætter ord på velfærdsudviklingen
på side 12.

Ny velfærd, ny organisering
En del af det at finde nye veje til at arbejde
med udviklingen af velfærden handler om
at organisere sig anderledes. Ofte kræver
det et farvel til en række af de gamle siloer,
og at offentlige medarbejdere og ledere i
højere grad ser ud over traditionelle organisationsskel. Kommuner som Frederiksberg
og Holbæk har derfor sat ”kerneopgaven”
forrest og insisterer på at indrette alt fra
organisationsdiagrammer til ledelseslag
efter princippet om, at opgaven med borgeren er det styrende.
Ikke desto mindre tyder noget på, at der
endnu er et stykke vej, før en ny organisering af arbejdet i de store velfærdsinstitutioner slår helt igennem. Således svarer
53,9 pct. af Velfærdspanelet, at netop
manglende samarbejde og koordination
på tværs af fagområder og sektorer udgør
en barriere for ”at udvikle vores velfærdssamfund i en positiv retning”. Læs om,
hvordan kommunaldirektør Christine
Brochdorf arbejder med tværfaglighed i
Furesø kommunne på side 24.

Spørgsmålet om at orientere sig mere
på tværs er ikke alene en intern opgave,
kommunerne skal beskæftige sig med.
Det handler ligeledes om at vende sig mere
udad og inddrage lokale aktører. Det kan
være, at de lokale brugsforeninger i landområderne skal agere forlænget arm for
borgerservice og stille computere og vejledning i Nem-ID til rådighed for de lokale
ældre – eller at frivillige fra foreningslivet,
spejderklubben og forældrerådet laver aktiviteter for børn i kommunen.
Ofte er der gode og bæredygtige løsninger gemt i at inddrage flere, lokale aktører,
og skolereformens princip om en ”åben
skole” kan med fordel overføres til resten af
kommunens institutioner. Det sker allerede
mange steder i landet. I artiklen ”Roskilde
vil øge vækst og velfærd med triple helixalliance” på side 28 kan du læse om, hvordan lokale virksomheder netop har indgået
et forpligtende samarbejde med Roskilde
Kommune om at byde ind på løsningen af
skiftende problemstillinger. Og på side 32
kan du læse mere om Billund Kommunes
erfaringer med at inddrage frivillige borgere
i integrationen af flygtninge.

Aktive borgere i aktive lokalsamfund
En velfærdsforståelse, der bygger på tanken
om, at flere kan mere, og at både borgere,
kommune og private aktører har en andel i
at udvikle den fælles velfærd, kræver i høj
grad aktive borgere – både i deres eget liv,
i deres lokalsamfund og i politikudviklingen. Og det kræver ikke mindst en offentlig
sektor, der er parat til at lade de aktive borgere komme til og tage ansvar.
Bedst kendt for dette er kommunaldirektør i Skanderborg Lisbeth Binderups
”Kommune 3.0”, hvor kommunen som
både autoritet og serviceorgan for længst
er kasseret til fordel for en kommune, der
ikke alene inviterer borgerne ind i udviklingen, men også stiller krav til dem i opgaveløsningen.
I Kolding, Bolbro og Guldborgsund har
borgerne for en periode haft råderum over
en del af de kommunale kroner og selv
kunnet bestemme, hvad de ville bruge dem
til. Det er blevet til både en storstilet sær-

Ny velfærd på vej
Mandag Morgens Velfærdspanel
om, at ”måden, vi tænker og
arbejder med velfærd på i Danmark,
er under forandring”, pct.

Helt enig (362)
Delvist enig (232)
Hverken enig eller uenig (40)
Delvist uenig (27)
Helt uenig (10)
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41

35

54

FIGUR 1 — Langt størstedelen af velfærdslederne mener,
at velfærden i disse år er under forandring.
KILDE — Mandag Morgens
Velfærdspanel, 2016.
NOTE — N=671.

indsats for ensomme ældre og til en skurvogn for kreativitet opfundet af en elev i 7.
klasse. I Brændkjær i Kolding-området var
forsøget med borgerbudgettering så stor en
succes, at projektet nu er en fast del af budgetlægningen i Kolding Kommune.
For professor i statskundskab ved Syddansk Universitet Ulrik Kjær er netop det
en del af en større udvikling i måden, vi i
dag og fremover kommer til at tænke den
lokale politikudvikling på. Det kan du læse
mere om i interviewet ”De gode svar findes
bedst i fællesskab” på side 45.
Men når flere borgere skal være inddraget, medbestemmende og aktive, risikerer vi

1976

1998

Bistandsloven forenkler det sociale system og
placerer det fulde ansvar for håndteringen
af bl.a. ydelsesudbetaling i den kommunale
forvaltning. Loven kaldes ofte for kronen på
velfærdsværket.

Serviceloven erstatter Bistandsloven og indfører et tredelt ydelsessystem, der skelner mellem
rådgivning, service og særlige ydelser.

1985
Det første frikommuneforsøg. I kombination
med løbende ændringer i Styrelsesloven indledes et omfattende moderniseringsarbejde i
kommunerne.

2000
Planloven revideres, og kravet om en egentlig planstrategi indføres som supplement til kommuneplanen. Kommunerne er nu forpligtede på at sætte langsigtede strategiske mål, både
for organisationen og for lokalsamfundet.

2007
Strukturreformen reducerer antallet af kommuner fra 271 til 98 og omdanner 14 amter til fem
regioner.

—
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HVAD GØR DU
MANDAG MORGEN?
- når du skal skabe ny velfærd.
I joint action er vi specialister, der arbejder både i praksis og forskningsbaseret med udvikling af nye velfærdsløsninger og ledelse af relationel
velfærd. Vi holder løbende Gå-hjem-møder - kom og hør om hvordan du
kan arbejde med samskabende velfærdspraksis og ledelse
Næste gang:
af relationel velfærd omkring borgernære kerneopgaver.
28. nov ‘16
Aarhus

Tilmeld dig på: joint-action.dk

3. marts ‘17
København

joint action a/s er et specialiseret konsulent- og videnshus, der arbejder forskningsbaseret
på at skabe mere samskabende velfærdspraksis i landets organisationer – samtidig med at vi
bibeholder en økonomisk realisme. Vi er ekspe!er på udvikling af ny ledelse, laver løbende forskning og er væ!er for den samlende konference om relationel velfærd. Kontakt os når din praksis
kræver et velfærdslø".

UDDANNELSER - KONFERENCER – KONSULENTYDELSER - FORSKNING

Tre barrierer dominerer

Vi vil vide mere

Mandag Morgens Velfærdspanel om ”de største barrierer for at udvikle vores
velfærdssamfund i en positiv retning”, pct.

Hos Mandag Morgen vil vi altid
gerne blive klogere og indsamle
nye eksempler på, hvordan
udviklingen af velfærden ser ud
rundt omkring i landet.

Begrænsede økonomiske ressourcer
Dokumentationskrav, kontrol og styring

Har du derfor en konkret
løsning eller interessante
erfaringer, du gerne vil dele, så
skriv og fortæl os om dem.

Mindset og kultur
Manglende samarbejde og koordination
på tværs af fagområder og sektorer
Mangel på kvalificeret personale
Mangel på kompetent ledelse
Manglende vilje og engagement hos borgerne
til selv at yde en indsats
Manglende fokus på borgernes egne ressourcer

DIREKTØR OG CHEFREDAKTØR
Mandag Morgen Danmark,
Lisbeth Knudsen,
lk@mm.dk

Manglende vilje og engagement hos
ikke-offentlige aktører (f.eks. frivillige
foreninger og private erhvervsdrivende) til at
være med til at yde en indsats
For lidt innovation og nytænkning
Andet
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FIGUR 2 Velfærdslederne peger især på dokumentationskrav, manglende
samarbejde på tværs og kultur som de største barrierer for at udvikle velfærden.
Dernæst kommer begrænsede økonomiske ressourcer og mangel på innovation.
—

KILDE — Mandag Morgens Velfærdspanel, 2016.

PROJEKTDIREKTØR
Mandag Morgen Innovation,
Rasmus Grue Christensen,
rgc@mm.dk

NOTE — Velfærdslederne har hver især udpeget de tre største barrierer for udvikling af
velfærden. Derfor kan en sammentælling give mere end 100 pct. N=597.

så ikke et ”de højtråbendes demokrati”? Hvad
så med de, der ikke kan eller vil? Og hvad sker
der, hvis borgerne ønsker sig noget, de ikke
kan få? En ny opfattelse af forholdet mellem
borger og kommune rummer potentielt ganske mange dilemmaer, og det kræver, at man
holder tungen lige i munden for ikke at kompromittere de demokratiske spilleregler undervejs. I artiklen ”Sammen og hver for sig”
på side 36 kan du læse om, hvordan Hedensted Kommune har arbejdet med at slippe
civilsamfundene fri og arbejder aktivt med
at inddrage mange forskellige borgere i de 31
lokalsamfund, kommunen består af.

Work in progress
Hvad der er klart, er derimod, at en del af arbejdet med at udvikle måden, vi tænker og

RIE LJUNGMANN

arbejder med velfærden på, ganske enkelt
handler om netop at arbejde med det: At sikre kontinuerlig udvikling, evaluering og revision de steder, hvor tingene ikke fungerer
optimalt – og at søge svar på de dilemmaer,
der løbende måtte vise sig.
I undersøgelsen hos velfærdslederne i
Mandag Morgens panel svarer 27,4 pct., at
manglende innovation er en barriere for
at udvikle velfærdssamfundet i en positiv
retning. Derfor må en del af svaret være at
holde politikere, ledere og medarbejdere i
velfærdssamfundet på tæerne ved løbende
at stille krav om innovation og forbedring af
det eksisterende.
Det betyder ikke, at man hele tiden skal
skylle det gamle ud med badevandet og
opfinde nye dybe tallerkner. Tværtimod.

rlj@mm.dk OG LOUISE BLAABJERG CHRISTOFFERSEN
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I stedet handler det om at finde måder at
arbejde med eksempelvis dataindsamling
på, der kan hjælpe til i processen, uden på
den anden side at ende op med mere meningsløs registrering og dokumentation,
sådan som det ofte er tilfældet, og som 54,7
pct. af velfærdslederne påpeger som den
største barriere for at udvikle velfærden.
I artiklen ”Ja til gode data, nej til bøvlet
dokumentation” på side 20 kan du læse om,
hvordan bl.a. Silkeborg Kommune arbejder
med at skille de gode og de bøvlede data fra
hinanden. Selv om det efterhånden er længe
siden, at hattedameriet i den offentlige sektor for alvor blev aflivet og løbende erstattet
af en mere og mere professionaliseret velfærdsmaskine, så er den fælles velfærd stadig – nu og i fremtiden – work in progress •

loch@mm.dk

Intelligent
og innovativ
hjemmetræning
ICURA er en mobil og fleksibel træningsteknologi,
som måler og analyserer kvalitet og kvantitet i
hjemmetræning. Brugere kan træne uafhængigt af
tid og sted og behandlere kan nemt monitorere og
ændre i forløbet undervejs.
ICURA understøtter dialogen mellem patient og
behandler og kan anvendes til diagnosespecifik
genoptræning, vedligeholdende træning og
hverdagsrehabilitering.
ICURA trainer er blevet testet i et randomiseret
klinisk studie med positive resultater.

www.icura.dk | mail@icura.dk | +45 3063 0793

Ny velfærd inddrager borgerne – og er et spareprojekt
De danske velfærdsledere udpeger en stribe positive forandringer i velfærden i disse år. Men de har også blik for problemerne.
To ud af tre i Mandag Morgens spørgeskemaundersøgelse har svaret på spørgsmålet: Hvad mener du, er det mest signifikante
ved forandringerne? Vi har udvalgt 10 kommentarer, der klinger i både dur og mol.

Dur

Mol

Borgeren sidder for bordenden i sit eget liv.
Kommunen kan medvirke til, at borgeren virkeliggør
sine mål – men kommunen kan ikke levere hele
pakken.

Alt for stor kontrol, der betyder
stadig mindre tid til kerneopgaven. Mindre
fællesskabsfølelse og omsorg for de, som virkelig
har det svært.
At en generel budgetbeskæring i vidt omfang
italesættes som forbedringer. Jeg savner klar tale
om, hvad der er klogest at gøre, når pengene er
færre, og klar tale om, hvem og hvad der ikke
længere er omfattet af de ordninger, der bliver
omkalfatret.

Vi inddrager borgeren i både planlægning
og udførelse. Inddrager civilsamfund/ngo’er. Går
væk fra one-size-fits-all til differentieret indsats på
baggrund af borgerens behov.
Fokus flyttes fra borgerens ressourcesvagheder hen imod fokus på borgerens ressourcer.
Der sker en bevægelse fra ’service’ (f.eks. Serviceloven, som bør omdøbes) hen imod kompetente
borgere, som ikke forventer og forlanger service, men
forventer og forlanger aktiv deltagelse i egen
udvikling.

Velfærd er ikke længere en selvfølgelighed
– men kan i højere grad købes for penge. Der er
tendenser til marginalisering af den laveste
indkomstgruppe, og det er tydeligt, at de lever
kortere.

At vi er ved at afløse den fejlslagne
NPM's (new public management, red.) fokus på
borgeren som kunde og i stedet begynder at (gen-)se
borgeren som medborger – og på den måde skaber
plads til samarbejde mellem de fagprofessionelle, der
tegner velfærdsarbejdet, og borgeren.

Der er en holdning til, at borgervelfærd skal effektiviseres og automatiseres, så
fysisk kontakt mellem borgere og ansatte undgås,
herunder også reduktion af åbningstider på
kontorer, således at borgerne skal bruge
selvbetjening over internettet.

At der begynder at være fokus på
rehabilitering og forebyggelse frem for på
kompenserende hjælp. Men det er en kæmpe skude
at vende.

Forringelser af velfærdsydelser til
udsatte borgere – pensionister, arbejdsløse og syge.
Nedskæringer og dermed forringelser på alle
offentlige institutioner, såsom daginstitutioner,
skoler, plejehjem, hospitaler m.m. Der er skabt et
A- og et B-hold. Dem, der har råd til private
sygeforsikringer og ekstra hjælp i hjemmet m.m.,
og dem, der ikke har.

KILDE — Mandag Morgens Velfærdspanel, 2016.
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Vi har pligt til at skabe
rammer for et værdigt ældreliv
For de fleste ældre i Danmark kommer der
en dag, hvor livet har udviklet sig sådan, at
der er brug for en hjælpende hånd i hjemmet. Eller at et nyt hjem på et plejecenter er
den bedste og mest trygge ramme for livet.
Adgang til en værdig ældreomsorg er symbolet på et velfungerende velfærdssamfund.
Det forpligter.
Attendo har siden 1996 hver dag åbnet døren og sagt både ”godmorgen” og ”godnat og
på gensyn” til tusindvis af ældre rundt om i
Danmark, hvor Attendo har ansvar for hjemmepleje, sygepleje og plejecentre. Det forpligter at være servicepartner i de kommuner,
der vælger os til at levere velfærdsydelser og
omsorg. Vi møder på arbejde for at de borgere,
vi hjælper, skal føle, at de får en kompetent
pleje, omsorg for deres liv og en sygepleje, der
gør en positiv forskel, hver eneste gang vi er
på besøg. Vores omsorgsfulde og engagerede
medarbejdere sikrer, at vi leverer høj driftssikkerhed og kvalitet døgnet rundt.
Som privat leverandør indgår vi på lige fod
med den offentlige del af ældreplejen i kommunale udviklingsprojekter. Vi deltager i
faglige netværk og samarbejdsfora med en
ambition om at medvirke til at udvikle ældreplejen i Danmark.
Flere ældre og et stigende fokus på anvendelse af ressourcer gør det nødvendigt, at vi
afsøger andre veje. Tænker nyt. Finder frem
til løsninger, der skaber de bedst mulige
rammer for et værdigt ældreliv. Attendo vil

aktivt deltage i dialogen om fremtidens ældreomsorg og sætte præg på den ved at
bringe nye løsninger i spil.
Vi har udviklet et nyt koncept for opførelse og drift af Attendo Friplejehjem. Boligerne indgår ikke i den samlede boligsum, og
kan derfor opføres som ”ikke støttet byggeri”. Helt uden at det belaster de kommunale anlægsbudgetter. Under processen med
tilpasning af konceptet til lokale forhold og
behov samarbejder vi med relevante lokale
interessenter. På den måde sikrer vi, at vi
etablerer boliger, der kan skabe rammerne
for en nærværende og meningsfuld hverdag
for beboerne med inddragelse af familien og
involvering af lokalsamfundet.
3 ud af 10 ældre i Danmark vælger i dag en
privat leverandør til hjælp i hjemmet. Vi oplever, at endnu flere ønsker at benytte sig af
det frie valg, når de har brug for hjemmepleje. Desværre ser vi, at rammevilkårene for
udbud og kriterierne, der ligger til grund for
at vinde et udbud besværliggør at byde ind
med innovative løsninger. I dag er det som
hovedregel kun prisen, der afgør valget af
privat leverandør i kommunerne.
Det vil vi gerne udfordre. Mere transparente
udbud og indførelse af andre typer kriterier,
som eksempelvis evnen til at opstille en robust organisation, økonomisk sikkerhed og
høj kvalitet, er efter vores mening et vigtigt
skridt, der kan bidrage til, at ældre kan få
mulighed for et værdigt og trygt liv.

attendo.dk
Attendo har i mere end 20 år været en stabil samarbejdspartner med danske kommuner inden for hjemme- og sygepleje samt drift af plejecentre. Attendo er et svensk børsnoteret selskab med over 19.000 ansatte i Danmark, Sverige
og Norge samt Finland. Attendo har over 30 års erfaring med at levere serviceydelser til og i samarbejde med den
offentlige sektor.

Frikadeller og friske
forventninger til familien
I Aarhus arbejder ledere og medarbejdere på kommunens plejehjem aktivt med borgernes
fællesskaber. Det handler om at gå mindre op i systemets logikker og i stedet have blik for,
hvordan beboere, pårørende og venner kan spille en større rolle i hverdagen.

FOTO

DITTE VALENTE
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alvesteg, frikadeller, tærte og
suppe. Det er noget af det, der
står på menuen, når Susanne
Møberg spiser aftensmad med
sin mor på plejecentret Borgvold, hvor moren bor. Her kan familie og
venner spise med, når de har lyst, og det giver god mening, synes Susanne Møberg.
”Min mor skal både sove til middag og til
træning, og indimellem skal hun have kaffe
eller små måltider. At jeg får mulighed for at
spise med, gør det nemmere for mig at passe
besøg ind i hendes hverdag. Jeg kommer
forbi oftere, og jeg bliver der også længere.
Det synes min mor er dejligt,” siger Susanne
Møberg.
I fem år kæmpede Tinne Bogø, som er leder på Borgvold Plejecenter, for, at beboernes
gæster kunne få lov at spise med til aften
uden at bestille i forvejen. Da der blev oprettet en pulje til projekter, der skulle styrke
fællesskaber og mindske ensomhed, greb
Tinne Bogø anledningen til at gøre drømmen
om flere spisende gæster til virkelighed:
”Vi var ret spændte på, hvordan det ville
gå. Ville folk stå i kø, hvis de vidste, at de
kunne få serveret et måltid mad her?” husker
Tinne Bogø om usikkerheden i opstarten.
Det har siden vist sig, at der ikke var noget at være bekymret for. Ikke alene har initiativet reduceret Borgvolds madspild, det
har også betydet, at beboerne lettere kan
holde tæt kontakt med familien i hverdagen. Det er blevet nemmere at ses spontant,
og det er vigtigt, mener Jette Skive (DF), der
er rådmand i Sundhed og Omsorg i Aarhus
Kommune:
”Målet er værdige og kærlige liv – hele
livet igennem. Vores vigtigste opgave er at
skabe hjem, der giver plads til det. Hjem, der
inviterer familier, venner og lokalsamfund
indenfor, og som giver plads til samværet og
hyggen. At bo på et plejehjem skal mærkes,
smages, duftes, høres og føles,” siger hun.
Derfor skal medarbejdere og ledere på
byens plejehjem øve sig på en ny opgave,
som ikke handler om at få støttestrømperne
på i løbet af 30 sekunder, eller om at alle fodpaneler er skinnende. Ikke i første omgang
i hvert fald. Den vigtigste opgave er at sørge
for, at de ældre kan bevare forholdet til deres
venner og familie, selv om de nu bor et andet sted, forklarer Hosea Dutschke, direktør
i Sundhed og Omsorg:
”De sidste mange år har vi sat alt ind på
at blive professionelle med høj faglighed –
forstået på den måde, at vi har leveret fullservice-pasning af de ældre. Resultatet er
blevet, at plejepersonalet har gjort sønner,
døtre, fætre og gode venner overflødige. Det
er forkert, og det var aldrig meningen. Men
det er sådan, det har virket.”

Fagligheden spænder ben
Opgaven med at dyrke og støtte beboernes
netværk kræver noget nyt af medarbej-

derne, er Tinne Bogøs erfaring som leder
på Borgvold Plejecenter. Og medarbejderne
øver sig dagligt i at give plads til de ikkeprofessionelle relationer. Det er ikke uden
udfordringer.
I køkkenerne på plejehjemmene er faglogikkerne eksempelvis dybt forankrede, og
det er også vigtigt, når man tager hygiejnebrillerne på. Men de selvsamme faglogikker
kan give knas i køkkenet, når de pårørende
i lige så høj grad som medarbejderne har ret
til at være der og til at lave kaffe eller tage
en mad.
Før var medarbejderne ansvarlige for at
overholde hygiejnestandarder og sikre orden i køkkenet. Nu skal de også øve sig i at
få beboerne og deres familie og venner til at
føle sig hjemme – og måske endda føle ansvar for at bidrage til ordenen:
”Både personalet, beboerne og de pårørende har skullet vænne sig til, at alle gerne
må være i køkkenet og tage et stykke kage
i køleskabet, hvis de har lyst. Og at de ældre – også dem, der er demente og ikke selv
husker at invitere – skal føle, at de er værter
og kan byde deres familier på et stykke rugbrød og en kop kaffe eller sætte sig til bords
sammen ved aftensmaden,” fortæller Tinne
Bogø.

Slut med service
I Lokalcenter Kildevang, som ligger i Mårslet syd for Aarhus, arbejder Birgit Wienke
Jørgensen, som er leder af stedet, og hendes
medarbejdere målrettet med at udrydde
ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed
blandt beboerne. For bl.a. at styrke medarbejdernes fokus på beboernes fællesskaber
udpegede Birgit Wienke Jørgensen en gruppe medarbejdere til ambassadører for den
nye tilgang til arbejdet.
”Jeg vidste, at vi ville kunne gennemføre
en mentalitetsændring, hvis jeg fik solgt
ideen til ildsjælene. De er sådan nogle, hvis
entusiasme og tilgang smitter. Deres kolleger kan se, at den nye tilgang virker og giver
mere glæde i beboernes liv. Det skal være
motivationen, der driver værket, frem for at
det er en ledelsesbeslutning, de skal føre ud
i livet,” siger Birgit Wienke Jørgensen.
Arbejdet med at understøtte borgernes
fællesskaber med familie og venner er ikke
bare noget, man kan gøre, hvis man har tid
til overs. Det er hele grundpillen i arbejdet,
mener Birgit Wienke Jørgensen. Derfor gjorde hun meget ud af, at det skulle være tydeligt for alle medarbejdere helt fra start:
”Jeg sagde, at jeg ville tage en samtale
med de medarbejdere, der ikke var enige i, at
vi skulle i den retning. For så er det ikke her,
de skal arbejde. Alt personale skal brænde
for det her,” siger hun.
Hosea Dutschke opfordrer til at fejre de
pårørende, som tager del i det daglige liv på
plejehjemmene.
”Vi skal huske at invitere de pårørende
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Resultatet
er blevet, at
plejepersonalet
har gjort sønner,
døtre, fætre og gode
venner overflødige.
Det er forkert,
og det var aldrig
meningen.
Hosea Dutschke
direktør i Sundhed og Omsorg,
Aarhus Kommune.

›

Civil ulydighed – mange dokumentationer små

Det udfordrer
os, når vi skal
have blik for at
invitere andre –
både familie og
beboere – til at tage
del, både fordi det
nogle gange tager
længere tid at løse
’opgaven’, og fordi
vi skal afvige fra
gamle vaner. Vi
er opdraget i en
servicekultur.
Charlotte Sanner Dybro
social- og sundhedshjælper,
Lokalcenter Kildevang.

ind, når det gælder vores beboere på plejehjemmene. Vi skal byde dem på kaffe, kage
og champagne. Og værdsætte dem med alt,
hvad vi kan,” siger han.
Selv om der ikke blev uddelt fyresedler på Kildevang, og selv om alle som udgangspunkt godt kunne se meningen med
at fokusere på borgernes fællesskaber, tager
kulturændringen tid. Det fortæller Charlotte Sanner Dybro, der er social- og sundhedshjælper og en af de ildsjæle, som Birgit
Wienke Jørgensen tog fat i for at hjælpe omstillingen på vej:
”Det udfordrer os, når vi skal have blik
for at invitere andre – både familie og beboere – til at tage del, både fordi det nogle
gange tager længere tid at løse ’opgaven’, og
fordi vi skal afvige fra gamle vaner. Vi er
opdraget i en servicekultur, som lærer os at
gøre så meget som muligt for borgerne, og
så er det svært nogle gange at sidde på hænderne,” forklarer hun.
Opgøret med gamle vaner på Kildevang
betyder eksempelvis, at personalet ikke
længere holder møder for at tale om en beboer, uden at vedkommende selv er til stede

En tabt vitaminpille på gulvet kan virke som en uskyldig sag. Men ifølge
Sundhedsloven er det en såkaldt ”utilsigtet hændelse”. Loven siger, at
personalet skal registrere utilsigtede hændelser til sundhedsvæsenets nationale rapporteringssystem (DPSD), hver gang de sker. Men Sus Freundt,
der er risikomanager i Sundhed og Omsorg, har fundet en anden løsning
i mindre tilfælde, der kunne høre hjemme i småtingsafdelingen – som
f.eks. den tabte vitaminpille.
Løsningen er, at medarbejderne i stedet registrerer disse med et kryds og
få andre oplysninger på et stykke papir, der løbende kan bruges til at lære
og ændre på arbejdsgange, der viser sig at kunne være bedre.
”Da jeg fortalte om det til kolleger i Region Midt, sagde de, at jeg var anarkist. Men jeg synes ærligt talt ikke, at vi gør noget galt. Det er ikke, fordi
vi ikke vil være med til at samle viden sammen, men vi tillader os at lave
nogle overspringshandlinger i et meget stort bureaukrati – der, hvor vi kan
se, at det giver mening,” siger Sus Freundt.
Den nye praksis har givet flere registreringer, men det er kun godt. Tidligere kunne registreringerne tage over 97 dage at behandle. Nu hvor de
mindste registreringer ikke længere sendes ind til den nationale database,
kan personalet hurtigere bruge tallene i hverdagen og sætte ind med det
samme, hvis der viser sig et behov. Og tallene kan altid sendes til Dansk
Patientsikkerhedsdatabase, hvis Patientombuddet efterspørger det.
Og selv om det lyder som småting, er opgøret med registreringstyranniet
af principiel karakter for direktør Hosea Dutschke:
”Sus’ indsats med de tabte piller er en lille kamp i en større, som handler
om, at vi alt for længe har accepteret systemets tyranni der, hvor det burde
handle om mennesker – forskellige, som vi er, i præferencer, kulturer,
ressourcer og så videre. Vi starter ét sted, med pillerne, og leder videre,
måske støder vi stadig på laminerede arbejdsinstrukser i nogens hjem.
Systemet skal saneres i bund – livet er og skal være for mennesker,” siger
Hosea Dutschke.

til at sætte ord på sine ønsker, fortæller Birgit Wienke Jørgensen.
”I dag diskuterer vi det ikke mere. Vi holder udelukkende møder sammen med borgerne og samler de personer, som har aktier
i sagen. Dengang jeg foreslog det, var verden
da ved at gå under, men nu kan vi se, at det
har frigivet tid, fordi vi ikke bruger to timer
på et møde længere. Tiden bliver i stedet
brugt sammen med borgeren for at forstå
deres drømme og behov,” siger hun.
Ligesom familie og venner, er også beboernes drømme et vigtigt pejlemærke, når
målet er at udrydde ensomhed, kedsomhed
og hjælpeløshed. Derfor er Charlotte Sanner
Dybro og kollegerne begyndt at kortlægge
en beboers livshistorie sammen med familien, når de flytter ind. Det er vigtigt at
kende beboerne godt, når hun skal hjælpe
gode liv og værdifulde relationer på vej, er
Charlotte Sanner Dybros erfaring.

Lyst til pligt
Relationer og fællesskab kan kommunens
medarbejdere i sagens natur ikke skabe alene. Derfor mener Tinne Bogø, leder på Borg-
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vold Plejecenter, at familie, venner og netværk har et ansvar. Og hun gør opmærksom
på ansvaret, hver gang en ny beboer flytter
ind og hun viser familien rundt:
”Jeg tror, at vi har været for bange for at
forstyrre eller tage travle menneskers tid,
men faktisk vil rigtig mange gerne hjælpe
til. Og nogle gange handler deres engagement eller mangel på samme mest af alt om,
at de er bange for at træde medarbejderne og
deres faglighed over tæerne. Vi skal afskaffe
de falske hensyn,” erkender hun.
Vi må aldrig glemme vores pligt over for
hinanden og vores kære, insisterer Hosea
Dutschke, direktør i Sundhed og Omsorg.
Han kalder det ”pårørendepligten”, og den
tager Susanne Møberg, hvis mor bor på
Borgvold, gerne på sig. Men hun vil gerne
have, at personalet fortæller hende, hvad
hun kan, skal og må gøre:
”Det synes jeg, de er blevet bedre til. Og
jeg gør gerne noget. Faktisk ville jeg have det
dårligt med, at jeg bare satte mig ned til bordet og blev serviceret. Jeg synes også, at det
er en anden kontakt, man får til personalet,
når man hjælper til,” siger Susanne Møberg.

ET BEDRE BØRNELIV
NY VINKEL PÅ EVALUERING OG
LEDELSE I DAGTILBUD

Dagtilbudsområdet står foran en række store organisatoriske, ledelsesmæssige og faglige
forandringer. Der stilles krav om bedre kvalitet, en styrket evalueringskultur og en forståelse af
den pædagogiske kerneopgave, som favner både omsorg, trivsel, udvikling og faglig læring.
De seneste år har Metropol samarbejdet med kommuner om at opkvalificere institutionsledere
til netop at kunne evaluere og lede i pædagogiske situationer.
Med Metropol som udviklingspartner lægger vi bl.a. vægt på 4 tematiske spor
 Evalueringspraksis og data som redskab til faglig ledelse og udvikling
 Læringsledelse – udvikling af kerneopgaven omkring barnets læring, udvikling og trivsel
 Opbygning af institutionens samlede professionelle kapital
 Et stærkt og reflekteret lærings- og prakisfælleskab

Vi har med Metropols udgangspunkt i kerneopgaven oplevet
at vores ledere kan skabe mening om evalueringspraksis i
institutionerne. Det har været et vigtigt skridt mod mere
professionelt lærings- og praksisfællesskab.
Kirsten Balle
Centerchef for Dagtilbud og Skole, Glostrup Kommune

Læs mere om bl.a. samarbejdet med Glostrup
Kommune under phmetropol.dk/dagtilbud

Kunne du være nysgerrig på et samarbejde med
Metropol som udviklingspartner, kontakt
Lektor Tommy Hansen, tomh@phmetropol.dk, tlf.: 7248 7716
Chefkonsulent Pia Gelardi, pige@phmetropol.dk, tlf. 7248 9578
Institut for ledelse og forvaltning

I Kildevang er personale, beboere og familie et fællesskab, der spiser sammen og
hjælper hinanden, er Birgit Wienke Jørgensens erfaring.
”Det skal være lige meget, hvem der lukker katten ud og ind eller skræller kartofler.
Det vigtigste er, at det bliver gjort,” siger Birgit Wienke Jørgensen, der samtidig understreger, at det ikke handler om, at familierne
skal til at hjælpe beboere på toilettet og i
bad. Snarere handler det om, at ansvaret for
den daglige gang er blevet fælles. Ægtefæller
og børn byder ind og dækker bord. Når der
inviteres ind, så er det også mere naturligt
at hjælpe til. Juleaften, hvor en medarbejder
var syg, gik tre familiemedlemmer af sig selv
i gang med at sætte kartofler over.
Birgit Wienke Jørgensen mener også, at
det er hendes eget og medarbejdernes ansvar at afstemme forventninger med familierne. For hun oplever, at der hos nogle stadig
er en ide om, at plejecentrene er en service
fra kommunen til kunden.
”Vi skal vende kulturen, og det er vores
ansvar at drive den forandring ved klart at
melde ud, at i Kildevang er vi fælles om at
tage ansvar for, at beboerne har det godt. I
første omgang handlede det om at sige tydeligt, hvad vi gerne ville have hjælp til. I dag
er vi så nået dertil, hvor familierne også selv
byder ind og spørger ’Hvad kan jeg hjælpe
med’,” fortæller Birgit Wienke Jørgensen.
At nogle pårørende har brug for et skub
for at nå derhen, erkender Jette Skive (DF),
rådmand i Sundhed og Omsorg, og hun står
på mål for, at medarbejderne puffer lidt:
”Ofte strander de gode intentioner i, at
vi føler, at vi ikke har tid, og at vi ikke kan
overskue, hvad det kræver. Men vi danskere
bruger i gennemsnit fire timer foran tvskærmen om dagen. Tænk bare, hvor meget
mere velfærd og samvær vi kunne få, hvis
vi brugte en time mindre foran skærmen
og i stedet bagte boller sammen med mor
på plejehjemmet eller gik en tur med vores
gangbesværede nabo, der ingen familie har,”
opfordrer hun.

Selv
nullermændene
og bakterierne
keder sig ihjel, når
vi indretter vores
plejehjem som
arbejdspladser.
Selvfølgelig skal vi
være bevidste om
brand, arbejdsmiljø,
hygiejne og så
videre, men vi
skal ikke lade os
tyrannisere af nogle
faglogikker, der
kvæler al livsglæde
og farverigdom.
Thune Korsager
forvaltningschef i Sundhed og
Omsorg, Aarhus Kommune.

Indrettet til hjemlighed
På plejeboligenheden Søholm, der åbnede
i 2013, er leder Helen Gøtzsche Hermansen
meget bevidst om, at de fysiske rammer skal

understøtte beboernes gode liv og deres netværk. Da Søholm blev bygget, satte hun sig
sammen med indretningsarkitekten, og der
blev tænkt over alt fra tallerkner til gardiner.
Hvis det skal være naturligt for de pårørende
at tage del i dagligdagen og beboerne skal

LOUISE BLAABJERG CHRISTOFFERSEN

loch@mm.dk OG LIV FISKER

—

18

—

føle sig trygge, er det vigtigt, at Søholm føles
som et hjem.
”Indretning og farver betyder rigtig meget for, hvordan vi opfører os, så selvfølgelig
betyder de ting også noget for beboernes relationer til deres familie og venner. Hvis der
eksempelvis ikke er nogen hyggekroge, man
kan sidde i, er der jo ikke nogen, der har lyst
til at være på fællesarealerne. Og hvis der
ikke er børnestole, er det ikke oplagt at tage
oldebørnene med til spisning. På den måde
betyder indretningen meget for, om Søholm
føles som et hjem, der indbyder til samvær.”
Derfor er det også vigtigt for Helen
Gøtzsche Hermansen, at der ikke hænger laminerede instruktioner på væggene.
Søholm er borgernes hjem, før det er medarbejdernes arbejdsplads. Eller rettere: Hendes medarbejderes arbejde er, at Søholm bliver beboernes hjem.
”For en brandmand er en gang en flugtvej, hvor han skal kunne komme igennem
med en beboer i armene. Han ser forhindringer for redningsarbejdet der, hvor jeg
ser en hyggekrog,” fortæller Helen Gøtzsche
Hermansen.
Thune Korsager, der er forvaltningschef i
Sundhed og Omsorg, mener, at der længe har
været alt for snævre rammer for, hvordan
hjem skulle se ud for de borgere, som bor på
et plejecenter:
”Sjælen er sprittet af med alkogel, og
brandmyndighederne har ryddet al hygge
af vejen, så der er fri passage på alle gangarealer. Ville man måske have en spritdispenser skruet op på væggen hjemme i sit
eget hjem? Selv nullermændene og bakterierne keder sig ihjel, når vi indretter vores
plejehjem som arbejdspladser. Selvfølgelig
skal vi være bevidste om brand, arbejdsmiljø, hygiejne og så videre, men vi skal
ikke lade os tyrannisere af nogle faglogikker, der kvæler al livsglæde og farverigdom,” siger han •
En version af denne artikel er bragt første gang
i publikationen ”Kommune Forfra”, som er
udgivet i samarbejde med Aarhus Kommune
i januar 2016. Publikationen sætter ord på en
gennemgribende gentænkning af velfærden i
hele Aarhus Kommune på tværs af de seks magistratsafdelinger. Læs mere på www.mm.dk.

lfi@mm.dk

KIM hjælper
personer med
psykiske
problemer
ud at løbe

NIELS

kørte galt.
Nu underviser han i at
tackle job og sygdom

STINE samler 2.000

ANNA har
startet en
karateklub
med sin far

BENEDIKTE
arrangerer
byvandringer
i udvalgte
landsbyer

KIRSTEN træner
ni etniske mødre
til kvindeløb

børn mod mobning

TORBEN

Kommunen 3.0
handler om
mennesker

STINE

Samskabelse og fællesskab er det nye
sort. Det behøver ikke at være kompliceret og abstrakt.

NICOLAJ

giver
ældre en fem-stjernet
gourmetoplevelse

BODIL

HELLE

Det handler om engagement, initiativ og
lyst til at gøre noget for andre. Det handler om at tænke nyt, at turde åbne op og
invitere indenfor.
Kort sagt: Det handler om mennesker.

MICHAEL

hjælper med at integrere somaliske drenge på
fodboldholdet

ISABEL

DANIEL

SIMON

Bliv inspireret på
www.skanderborg.dk/kommunen30

BENNY

Ja til gode data, nej til
bøvlet dokumentation
Fra socialrådgivere, over pædagoger, til læger registrerer offentligt ansatte i en sådan grad, at det
forhindrer innovation, siger velfærdsledere i ny rundspørge. Drop de bøvlede data, og saml kun
data ind med fokus på at øge værdien for borgerne, lyder opfordringen fra eksperter.

ker bedst for borgerne. I stedet skal blandt
andet socialrådgiverne dokumentere, at de
lever op til en række krav til den måde, de
arbejder på. De skal f.eks. dokumentere,
om de holder et bestemt møde efter tre måneder, og igen om de så også holder mødet
efter seks måneder.
”Vi skal hele tiden fortælle, hvad vi gør, og
vi skal gøre det meget detaljeret. Vores arbejde går mere ud på at opfylde krav i systemet
og mindre på at skabe en forandring til det
bedre for de familier, der har brug for hjælp,”
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Mindset og kultur

Niels Christian Barkholt,
næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Svar på spørgsmålet ”Hvad er
de største barrierer for at
udvikle vores velfærd?”, pct.

Manglende samarbejde
og koordination på tværs

Vores
arbejde går mere
ud på at opfylde
krav i systemet og
mindre på at skabe
en forandring til
det bedre for de
familier, der har
brug for hjælp.

Dokumentationskrav
forhindrer udvikling
af velfærd

Dokumentationskrav

D

er er noget, der ikke hænger
sammen. På den ene side udpeger mere end halvdelen af
velfærdslederne i Mandag Morgens rundspørge krav til dokumentation som den største barriere for at
udvikle velfærden. Se figur 1.
På den anden side efterspørger social- og
indenrigsminister Karen Ellemann (V) mere
og bedre dokumentation af, hvad der virker,
for netop at udvikle velfærden.
Og det fokus er langtfra enestående. Karen Ellemann følger blot lignende udsagn
fra de seneste socialministre fra fire så forskellige partier som Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Radikale.
Eller sagt på en anden måde, så ser skiftende
regeringer et vedvarende behov for at indsamle flere data og registrere mere.
Det er den gennemgående holdning,
selv om de danske velfærdsmedarbejdere
hver eneste dag producerer data om deres
indsats i et hidtil uset omfang, og selv om
mange på samme måde som velfærdslederne i Mandag Morgens panel opfatter
registrering og dokumentation som et
enormt problem.
Mandag Morgens rundspørge føjer sig
da også til en lang række af undersøgelser,
der igen og igen peger på problemerne med
den omfattende registrering og dokumentation i det offentlige. Socialrådgivere i de
kommunale børneforvaltninger vurderer
f.eks. i en kvalitativ undersøgelse fra november sidste år, at de bruger fire ud af de
fem ugentlige arbejdsdage på at registre og
dokumentere.
Så meget desto værre er det, at den
omfattende registrering og dokumentation ikke umiddelbart hjælper på Karen Ellemanns ønske om at udvikle den sociale
indsats med fokus på, hvad der virker bedst.
Forklaringen er, at de mange data kun
undtagelsesvis handler om, hvad der vir-

FIGUR 1 — Efter år med besparelser udpeger velfærdslederne i Mandag Morgens
Velfærdspanel ikke økonomi
men dokumentationskrav
som den største barriere for
udvikling af velfærden.
KILDE — Mandag Morgens Velfærdspanel, 2016.
NOTE — Paneldeltagerne har kunnet udpege op til tre barrierer for
udvikling af velfærden. Derfor kan
en sammentælling give mere end
100 pct.

siger Niels Christian Barkholt, der er næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Uklar værdi for borgerne
Slæbet med at indsamle, dokumentere og
registrere sker i overvejende grad ikke for at
forbedre indsatsen og skabe mere værdi for
borgerne, men for at kontrollere og overvåge de offentligt ansattes arbejde, lyder
kritikken.
”Vi har alle sammen hørt, at hjemmehjælperne ved hjælp af stregkoder på et
tidspunkt skulle registrere, om de kom
rundt i alle hjørner, inden de gik. På den
måde kunne man dokumentere, at de havde været der, men ikke om de havde gjort,
hvad borgeren havde brug for. I dag ved vi,
om socialrådgiverne har holdt deres møder, men ofte ikke om deres borgere er blevet bedre til at klare sig,” siger Peter Pietras,
der gennem en årrække har haft ledende
poster inden for det offentlige, senest som
direktør i Odense Kommune. I dag er han
chefkonsulent i Rambøll Management.
Han mener, at fokus i data- og dokumentationsindsamlingen i et vist omfang
er skredet.
”Det er til at forstå, at man gerne vil vide,
hvad man i det offentlige får for sine penge,
men det kan være svært at dokumentere effekten af indsatsen. Og så opfinder man efterhånden flere og flere utilstrækkelige og
nogen gange lidet relevante surrogater for
det, man egentlig gerne ville – nemlig måle
på effekten – og det er omkostningstungt,”
siger han.
Efterhånden som der bliver flere og flere af den type registreringer, Peter Pietras
opfatter som surrogater for effekten, desto
mere opfatter offentligt ansatte indsamlingen og registreringen som en byrde, der
tager tid fra det værdiskabende velfærdsarbejde. Og det går ud over offentligt ansattes
anseelse.
”I dag bliver vi opfattet som skrankepaver, der har mere fokus på systemet, og ikke
som et menneske, der skal hjælpe en forandring i gang,” siger Niels Christian Barkholt
om de danske socialrådgivere.
De gode og de bøvlede data
I foråret påviste en undersøgelse af den offentlige sektors omfattende brug af data og
registreringer, at der måles så mange steder
undervejs i en proces, at det egentlige formål ofte tabes af syne.
Undersøgelsen blev foretaget af KORA
og samler op på i alt 60 studier i Danmark
og andre vestlige lande om den offentlige
styring af skoler, beskæftigelsesområdet og
socialområdet. Og alt tyder på, at der er et
meget stort behov for at gentænke formålet med, at den enkelte medarbejder samler
data ind og registrerer en aktivitet eller et
forløb. For hvis en minister som Karen Ellemann vil have mere viden om, hvad der

virker, kommer de offentligt ansatte uundgåeligt til at samle data ind.
Trods den omfattende dokumentationsbyrde viser erfaringer dog, at de offentligt
ansatte gerne vil hjælpe med de gode formål. Men data er ikke bare data, og opfattelsen blandt offentlige medarbejdere afhænger i høj grad af netop formålet med
registreringerne.
”Der er stor forskel på de data, der samles ind for at overvåge og kontrollere en
indsats, og så de data, der samles ind for at
forbedre en indsats,” siger Vibeke Rischel,
sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
De nødvendige data til overvågningen
sender den enkelte medarbejder typisk op
i systemet. Det kan være til økonomiafdelingen i en kommune eller til en statslig
styrelse.
”Den slags data får den enkelte medarbejder ofte ikke selv at se. Derfor kan indsamlingen af den type data virke meningsløs for den enkelte. Omvendt har vi gode
erfaringer med at indsamle data fra hverdagen og give dem tilbage til medarbejderne
med det samme. Den slags tidstro data kan
medarbejderne bruge til at forbedre deres
indsats,” siger hun.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed har
for eksempel støttet sygeplejersker i at samle data ind om patienter, der kunne udvikle
tryksår. Det indebærer bl.a., at sygeplejersker skal løfte på dynen og tjekke patientens
hud. Er der et problem, kan patientens liggestilling ændres. Ved hele tiden at holde øje
med patienterne og registrere observationerne kan sygeplejersker forhindre langt de
fleste tilfælde af tryksår – en lidelse, det kan
tage uger eller måneder at behandle.
”Hvis man bruger data helt konkret i sin
arbejdssituation, så får man et helt andet
ejerskab til dem, end hvis man indleverer
data til en national database eller til økonomiafdelingen i kommunen,” siger Vibeke
Rischel.

Datadrevet socialt arbejde
Også forskningschef Mette Deding fra Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI,
understreger behovet for disse tidstro data.
”Hvis data skal have værdi for medarbejderne, skal man med det samme kunne
bruge dem i sit eget arbejde,” siger hun.
Selv om det langtfra er normen, så indsamler offentligt ansatte på det sociale
område stadig flere data, som de med det
samme anvender og forholder sig til.
Kort før sommer udsendte SFI en evaluering af den måde, Silkeborg Kommunes
Familiecenter hele tiden anvender data på i
arbejdet med sine borgere. Metoden kaldes
Feedback-Informed Treatment og bruges i
centrets forebyggende arbejde med børnefamilier, der har et særligt behov for støtte.
”De spørger hele tiden deres brugere og
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Der er
stor forskel på de
data, der samles
ind for at overvåge
og kontrollere en
indsats, og så de
data, der samles
ind for at forbedre
en indsats.
Vibeke Rischel
sundhedsfaglig chef i Dansk
Selskab for Patientsikkerhed.

›

Vi skal samle
så mange data
bag om ryggen på
folk, så de ikke selv
skal bruge deres
opmærksomhed på
at taste data ind,
der allerede findes
et eller andet sted i
systemet.
Ejvind Jørgensen
formand Dansk IT’s udvalg for it i
den offentlige sektor.

anvender feedback fra brugerne til at forbedre indsatsen. Socialrådgiverne kan hele
tiden se, om indsatsen flytter deres borgere, eller om der skal noget andet til,” siger
Mette Deding.
Evalueringen viser, at metoden giver
meget klare forbedringer for de involverede borgere. Det gælder både for forældre og børn, der er blevet stillet de samme
spørgsmål før og efter en behandling. Det
giver mulighed for at måle på udvikling og
effekt af indsatsen. Fordelen er, at den type
data både kan anvendes af socialrådgiverne
i felten og samles ind til statistiske formål.
”Vi skal måle på værdien for borgeren og
ikke på de forskellige input undervejs. Man
kan ikke komme uden om at samle data
ind, hvis vi skal bygge indsatsen på viden,
men vi skal jo ikke spørge om alting. Der er
en meget stor forskel på ’need to know’ og
’nice to know’,” siger Mette Deding.
I begyndelsen var medarbejderne da
også bekymrede for, hvad de mange data
skulle bruges til.
”Nogle af medarbejderne frygtede, at ledelsen ville bruge de nye data til at kigge dem
over skulderen og kontrollere dem. Men det
primære mål var at forbedre indsatsen,” siger
familiecentrets leder, Connie Dyrlund.

AF JENS REIERMANN

Gode og bøvlede data
I Silkeborg Kommunes Familiecenter skelner man mellem de gode og de bøvlede data

Formål
Fokus
Synlighed

Aktualitet
Deltagelse
Udformning

Gode data
At skabe mere viden og værdi for
borgeren
Proces og værdi
Medarbejderne har adgang til de
indsamlede data fra deres egen
arbejdsplads
Data anvendes umiddelbart efter
indsamling (tidstro data)
Medarbejderne inddrages i
diskussion af data og indsamling
Enkel og intuitiv indsamling af
data

Bøvlede data
At sammenligne,
overvåge og kontrollere
Proces
Data forsvinder op i
systemet
D
kvartal eller pr. år
Dataindsamling
pålægges ovenfra
Intet fokus på evt.
vanskeligheder ved
indsamling af data

Det er lykkedes Silkeborg Kommunes Familiecenter at skabe en ny fortælling om
data blandt medarbejderne, fordi man skelner mellem bøvlede og gode data. Det
handler bl.a. om at have øje for formålet med dataindsamlingen og organisere den
på en enkel og intuitiv måde.
K

— Mandag Morgen.

I den mere end tre år lange proces har
det vigtigste været inddragelsen af borgerne og brugen af den feedback, medarbejderne har fået fra borgerne.
”Vi inddrager borgerne på en ny måde,
og de kan mærke, at vi lytter til deres feedback, og det er vigtigt for både dem og for
os. Vi kan jo ikke hjælpe borgerne med noget, de ikke vil hjælpes til. Og her kan den
enkelte behandler opleve, at ellers gode
redskaber ikke virker over for en enkelt
borger eller en familie,” siger hun.
Når det er lykkedes Silkeborg Kommunes Familiecenter at skabe en ny fortælling
om data, skyldes det helt tydeligt formålet.
Men der er en ting til: Undervejs har familiecentret gjort en særlig indsats for at lette
indsamlingen af data. Se tekstboks.
”Medarbejderne kritiserer jo ofte den
omfattende indsamling af data. Nu samler
vi data ind via en iPad og skriver ikke først
noter på papir for så bagefter at taste dem
ind ved skærmen. Det skal være så let som
muligt for medarbejderne,” siger Connie
Dyrlund.

Klog indsamling af data
Bare det at tilrettelægge indsamlingen af
data, så det bliver så enkelt som muligt for
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de offentligt ansatte at registrere og dokumentere, er et nyt fokus.
Fra socialrådgiver, over pædagog, til
læge klager offentligt ansatte f.eks. over,
at de skal taste de samme data ind flere
steder. De kan f.eks. have to forskellige
programmer åbne samtidig og så taste de
samme data ind begge steder.
”Moderne vidensmedarbejdere er utålmodige. Vi skal samle så mange data bag om
ryggen på folk, så de ikke selv skal bruge deres opmærksomhed på at taste data ind, der
allerede findes et eller andet sted i systemet,”
siger Ejvind Jørgensen, der er strategisk direktør i softwarevirksomheden cBrain og
formand for interesseorganisationen Dansk
IT’s udvalg for it i den offentlige sektor.
Dansk IT arbejder for at fremme og understøtte it, hvor det skaber værdi for samfundet og den enkelte. Organisationen har
netop offentliggjort et forslag til digitalisering af al lovgivning i Danmark. Et element
er bl.a. en automatisering af den måde, data
indsamles på. Det skal bl.a. føre til, at den
enkelte medarbejder hele tiden kan bruge
data som støtte til arbejdet.
”Data skal også kunne styrke den enkelte medarbejders mulighed for at udføre et
godt arbejde,” siger Ejvind Jørgensen •
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Ny kommunaldirektør i Furesø:

Tværfaglighed kræver
tryghed
Tværfagligt samarbejde er vejen frem for kommunerne. Det giver bedre service til borgerne og
sparer det offentlige penge. Men det kræver, at ledelsen er i stand til at skabe et trygt rum for
medarbejderne, siger Christine Brochdorf, nyansat kommunaldirektør i Furesø Kommune.

D

et grå Furesø Rådhus ligger i et
industrikvarter i udkanten af
Farum. Blæsten suser om hjørnerne denne sene eftermiddag,
hvor himlen er dækket af tunge
skyer, der ser ud til at kunne briste hvert øjeblik. Men indenfor på rådhuset er der lys og
liv, og medarbejderne i ledelsesadministrationen sidder i åbent kontorlandskab med
let adgang til samarbejde.
Kommunaldirektør Christine Brochdorf
har kun bestredet sit embede siden 1.
august, men som velfærdsleder har hun arbejdet med udvikling af kommuner siden
2003. Lige nu er det evnen til tværfagligt
samarbejde, der er afgørende for kommunernes evne til at udvikle sig, mener hun.
Og det vil vi se mange eksperimenter med
inden for de næste få år.
”Det vil betyde, at borgerne får hjælp
meget hurtigere og bedre end før, og det
har også et ret stort økonomisk potentiale
for den enkelte kommune. Og når dét først
går op for kommunerne, vil alle jo løbe efter
det,” siger Christine Brochdorf.
Men tværfagligt samarbejde kommer
ikke af sig selv. Det er særligt op til ledelsen
at skabe den rette organisationsstruktur,
der tilskynder samarbejde på tværs af afdelinger og fagligheder. Og det er en vanskelig
opgave. Ifølge en undersøgelse foretaget af
Mandag Morgen anser landets velfærdsledere det tværgående samarbejde for at være
deres næststørste udfordring, kun overgået
af kontrolkrav. Se figur 1. Det skyldes blandt
andet, at tværfaglighed kræver, at fasttømrede strukturer løsnes op.
”Det er sindssygt svært, fordi du skal
bruge nogle helt andre briller, end vi er vant
til at se den kommunale organisation med.
Du skal ruske op i nogle grundlæggende

fagtraditioner, og den eksisterende fysiske
indretning kan være en udfordring,” siger
Christine Brochdorf.
Der er store gevinster at hente især på
social-, familie- og beskæftigelsesområdet,
fordi der er mange overlappende problemstillinger. Samtidig er det områder, hvor
kommunerne har store udgifter.
Et af de største problemer er ifølge Christine Brochdorf, at kommunen ikke tilbyder
en koordineret indsats til borgere med mange tunge sociale problemer. Hun mener, at i
netop de situationer skal kommunen stå på
tæerne for at møde borgeren bedst muligt.
”Der findes borgere og familier, der bruger det meste af dagen på at koordinere på
vegne af det offentlige. Vores fornemmeste
opgave er at analysere, hvad borgeren har
brug for os til, og så indrette os derefter – i
stedet for efter hvad der ser godt ud i et organisationsdiagram.”

Samarbejde er et plussumsspil
En række isolerede siloer med høj faglighed,
men uden kontakt med hinanden. Sådan beskrives forvaltningerne i kommunen ofte,
og det har en negativ klang, som Christine
Brochdorf ikke kan lide.
”Siloer er jo lig med en stor grundfaglighed, og det kan aldrig være negativt. Det
må bare ikke stå alene. Den enkelte sagsbehandler må ikke kun tænke ned i eget lovgrundlag, men må have blikket for, hvem
der i øvrigt kunne have et perspektiv på
borgeren.”
Det betyder ikke, at kommunerne bør
overgå til generalistforvaltninger, bare fordi
der skal ske mere tværfagligt samarbejde.
Christine Brochdorf tror ikke på, at nogen
mennesker vil være i stand til at dække så
store lovkomplekser, at de på egen hånd vil
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Vores
fornemmeste
opgave er at
analysere, hvad
borgeren har
brug for os til,
og så indrette os
derefter – i stedet
for efter hvad der
ser godt ud i et
organisationsdiagram.
Christine Brochdorf
kommunaldirektør i Furesø Kommune.
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Når vi
virkelig har
brug for hjælp,
så forventer vi
alle sammen at
møde én, som
har en faglig
specialviden om
lige præcis det
problem, vi har.
Christine Brochdorf
kommunaldirektør i Furesø Kommune.

Christine Brochdorf
kunne løse alle de problemer, en borger kan
komme med.
Løsningen er i stedet at lade de stærke
fagligheder bevare deres styrke, men arbejde mere og bedre sammen, mener hun.
Det øgede samarbejde betyder dermed ikke,
at faglighederne skal svækkes. Det udgør et
plussumsspil for administrationen i kommunerne, netop fordi det styrker de enkelte
fagligheder.
”Da tværfaglighed blev moderne for 20 år
siden, sagde man, at for at være tværfaglig
skulle man have noget at tvære i. Pointen
var, at man skulle komme med en solid faglighed, for at der var noget at være tværfaglig omkring,” siger Christine Brochdorf.
Og det gælder også i dag.
”Når alt kommer til alt og vi virkelig har
brug for hjælp, så forventer vi alle sammen at
møde én, som har en faglig specialviden om
lige præcis det problem, vi har,” siger hun.

Fælles budget var en succes
Men tværfagligt samarbejde bliver kun et
plussumsspil, hvis ledelsen får skabt en
struktur, hvor den enkelte medarbejder
ikke synes, at vedkommende afgiver noget
ved at samarbejde. Der skal være styr på

Christine Brochdorf er fra 1. august ny kommunaldirektør i Furesø Kommune. Hun er 44 år og kandidat i offentlig administration fra Roskilde
Universitet. Hun har arbejdet som velfærdsleder i forskellige kommuner
siden 2003, og i 2012 var hun nomineret til den kommunale lederpris for
topchefer.
2001-2003 Sekretariatsleder i Familieplejen Danmark
2003-2006 Børne- og familiechef i Albertslund Kommune
2006-2011 Direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns
Kommune
2011-2013

Børne- og ungedirektør i Hvidovre Kommune

2013-2016

Børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

2016-

Kommunaldirektør i Furesø Kommune

den praktiske koordinering, så de rigtige
mennesker kommer til de rigtige møder, og
så budgetterne i de forskellige afdelinger
spiller sammen.
”Man bliver nødt til at skabe en incitamentsstruktur, som fremmer samarbejdet.
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Det kan f.eks. godt være, at noget kostede
100.000 kr. mere på den enes budget, men
så blev det sparet på den andens. Det skal
udlignes, da det skal være lige meget, hvilken konto udgiften er landet på,” siger Christine Brochdorf.

›

Et eksempel på et vellykket tværfagligt samarbejde kommer fra Christine
Brochdorfs tid i Hvidovre Kommune som
børne- og velfærdsdirektør. Kommunen
havde problemer med at få budgetterne
på voksenspecialområdet til at stemme.
Chefen på området mente, at det belastede
budgettet voldsomt, at mange fra børneområdet med behov for særlig hjælp var fyldt 18
år, samtidig med at sundhedsområdet ikke
havde bevilliget den nødvendige hjemmehjælp. Cheferne for de tre områder havde
alle travlt med at skyde skylden på hinanden. Christine Brochdorf valgte derfor at
lave en struktur, hvor alle tre afdelingschefer i fællesskab fik ansvaret for alle visitationer på området og ansvaret for, at budgettet
samlet set blev holdt.
”Det var en kæmpe gevinst. Det var mærkeligt for medarbejderne, fordi de skulle
ind til tre chefer for at få en bevilling. Men
de fandt snart ud af, at det gik meget lettere,
hvis de havde samarbejdet om en løsning
med medarbejderne i de andre afdelinger,
inden de skulle ind til chefen. Alle endte
med at være glade og tilfredse.”

Lovgivning udfordrer tværfaglighed
Uklarhed om lovgivning er en stor udfordring for tværfaglighed. Borgeren i det
tværfaglige samarbejde mødes af forskellige personer fra forskellige områder, og hvert
område er reguleret af sin egen lov. Lovene
har vidt forskellige formål, og det er umuligt
at leve op til alle lovenes formål på én gang.
”Nogle af lovgivningerne har så forskelligt udtryk, at det er svært for medarbejderne at have et samarbejde, fordi det er usikkert, hvilken lov der faktisk har forrang, når
man skal lave fælles sagsbehandling om den
enkelte borger,” siger Christine Brochdorf.
På socialområdet er formålet f.eks. at
kompensere folk med handikap, på familieområdet skal familien styrkes til selv at
tage hånd om udfordringer, mens beskæftigelsesområdet er styret af hårde sanktioner.
Det kræver derfor en politisk beslutning at
bestemme, hvilke love der skal have forrang. Er det vigtigst at få folk i beskæftigelse,
er hensynet til børns trivsel vigtigere osv.?
”Det er store beslutninger om borgernes
liv, så det er yderst vigtigt, at medarbejderne
ikke modarbejder hinanden,” siger Christine Brochdorf.
En anden udfordring for det tværfaglige
samarbejde er persondatalovens strenge
krav til udveksling af oplysninger imellem
forvaltninger og medarbejdere. Det betyder

AF CAROLINE DAMSGAARD CHRISTENSEN

nemlig, at når man som borger har afgivet
oplysninger til sagsbehandleren i jobcentret, må han eller hun ikke bare videregive
dem til familieafdelingen, selv om det kunne være relevant.
”Det kræver, at du har tænkt videregivelse af oplysninger ind i strukturen. Når
der kommer en borger ind ad døren, skal du
fra starten være opmærksom på, om borgeren måske vil få brug for flere samarbejder i
kommunen, og at du dermed får spurgt, om
oplysningerne må videregives,” siger hun.
Men når en borger kommer ind på
jobcentret, fordi vedkommende har mistet
sit arbejde, kan det virke besynderligt og
mistænkeliggørende, hvis sagsbehandleren
pludselig siger: ”Og må jeg i øvrigt videregive dine oplysninger til andre medarbejdere og forvaltninger?” For så skyldes det jo,
at sagsbehandleren har en formodning om,
at borgeren har flere problemer end bare beskæftigelse, forklarer Christine Brochdorf.

Nyt rådhus giver nyt rum
Den grå rådhusbygning bliver ikke ved med
at danne ramme om administrationens arbejde i Furesø Kommune. Til juli måned
næste år vil et helt nyt rådhus stå færdigt
nogle kilometer fra det gamle. Det giver
nogle særlige muligheder, håber Christine
Brochdorf.
”De fysiske rammer, du skaber om din organisation, er med til at understøtte det, du
gerne vil fremme hos medarbejderne. Man
må se på, hvor de største afhængigheder er
medarbejderne imellem, og lave en fysisk
indretning, der passer dertil. Omvendt skal
du også have respekt for, at hvis du sætter en
masse fagligheder sammen i et tværfagligt
miljø, så skal de også have mulighed for at
komme tilbage til deres respektive faglige
miljøer og udvikle dem,” siger hun.
Rådhuse er præget af tradition og kultur. Men en diskussion af indretningen
kan betyde et rådhus, der tager udgangspunkt i borgerens behov. I stedet for at opdele medarbejderne efter fagområde, giver
det mening at placere de faggrupper, som
ofte arbejder sammen, tæt på hinanden.
Hvis man gerne vil have familie-, socialog beskæftigelsesområdet til at arbejde
sammen, skal de ikke ligge i tre forskellige
hjørner af rådhuset, selv om der måske er
tradition for det. I stedet skal de placeres i
nærheden af hinanden, da det gør det tværfaglige samarbejde meget lettere. Det er
netop Christine Brochdorfs plan med det
nye Furesø Rådhus •

cdc@mm.dk

—

26

—

Nogle af
lovgivningerne
har så forskelligt
udtryk, at det
er svært for
medarbejderne
at have et
samarbejde, fordi
det er usikkert,
hvilken lov
der faktisk har
forrang, når man
skal lave fælles
sagsbehandling.
Christine Brochdorf
kommunaldirektør i Furesø Kommune.

SCENEN ER SAT TIL

ÅRETS KONFERENCE
FOR OFFENTLIGE LEDERE
NYE SVAR PÅ OFFENTLIG LEDELSE
I NØJSOMHEDENS TIDSALDER
•
•
•

Hvordan håndterer du det tilbagevendende ”mere for mindre”-spørgsmål?
Hvad sker der med de demokratiske processer i en presset offentlighed?
Og kan digitale løsninger anvendes som et nyttigt ledelsesredskab i en
forandret virkelighed?

Kom og diskuter fremtiden for den offentlige sektor med nogle af Danmarks
førende offentlige ledere. Mød førende forskere fra CBS og KU og hør deres
bud på, hvilke kompetencer offentlige ledere har brug for.

TID OG STED
Skuespilhuset
27. september 2016
Kl. 13.00-18.00
Kl. 18.00-20.00 networking og mad fra Meyers på terrassen
Læs mere og tilmeld dig på:

FLEKSIBELMASTER.DK
Mød blandt andet:

Professor, Kings College, London

Chefredaktør, journalist og debattør

Teaterchef

Journalist

Ewan Ferlie

Rune Lykkeberg

Morten Hesseldahl

Jacob Rosenkrands

Roskilde vil øge vækst
og velfærd med triple
helix-alliance
Hvordan kan vi forbedre integrationen og samtidig sikre, at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft? I Roskilde er private virksomheder, kommunen og lokale uddannelsesinstitutioner gået sammen i en såkaldt triple helix-alliance for at finde nye løsninger og skabe øget
vækst.

J

oy Mogensen har for længst erkendt det.
Som borgmester i Roskilde
Kommune ved hun godt, at de
store udfordringer, som velfærdssamfundet står over for i disse år,
ikke kan løses af hendes medarbejdere
alene. Hun har brug for at kunne trække på
input og hjælp fra andre centrale spillere,
såsom lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer, for i fællesskab at udvikle de gode løsninger.
Derfor har Joy Mogensen taget initiativ
til at etablere en ny såkaldt triple helix-forening, hvor hun samler de tre parter – det
offentlige, private virksomheder og lokale
vidensinstitutioner – i et forsøg på at udvikle nye forretningsmodeller, skabe øget
vækst og forme en visionær samfundsudvikling. Se tekstboks.
”I foreningen har vi alle sammen forpligtet os til at nedbryde nogle af de rammer, vi normalt arbejder inden for, i håb om
at finde nye løsninger på de problemer, som
berører os alle som en del af samfundet,” siger Joy Mogensen.
Foreningen har fået navnet IQ. Medlemmerne omfatter bl.a. en stribe lokale virksomheder som Rockwool, Chr. Hansen og
De Forenede Dampvaskerier. Dertil kommer andre centrale spillere som Roskilde
Festival, Sjællands Universitetshospital,
Roskilde Universitetscenter, DTU og University College Sjælland samt selvfølgelig
Roskilde Kommune. Se tekstboks.
Det første tema, som foreningens medlemmer har udpeget som en fælles udfordring, er integration af udlændinge. Det
kan måske virke overraskende i betragtning af de mange andre problemer, der tårner sig op i disse år, men specielt de private

virksomheder har presset på for at få sat
integration på dagsordenen.
Virksomhederne har lyst til at påtage sig
et større samfundsansvar og samtidig vise
rettidig omhu i forhold til at hverve dygtige
medarbejdere, fortæller den nyudnævnte
direktør i IQ, Christina Juell-Sundbye.
”Jeg var selv ret overrasket over, at integration havde førsteprioritet. Men jeg kan
allerede nu se, at vi får nogle helt andre
modeller, tanker og løsninger i spil, når tre
parter sætter sig ned i et ligeværdigt samarbejde. Virksomhederne ser integration som
en slags forretningsudvikling, da de kommer til at mangle folk og gerne vil lære de
nye at kende for at integrere dem i arbejdsstyrken,” siger Christina Juell-Sundbye.
De kommende måneder vil vise, hvilke
konkrete løsninger parterne kan blive enige om at sætte i gang for at forbedre integrationen.

Vil tage samfundsansvar
Ideen til den nye samarbejdsalliance opstod for et par år siden, men den fik først for
alvor luft under vingerne i november sidste
år, da foreningen blev stiftet. Og siden er
flere og flere medlemmer kommet til.
En af lokalområdets største virksomheder, Rockwool, ser store muligheder i det
nye projekt.
”Vi vil gerne være med til at bidrage til
lokalområdet med vores viden og kompetencer. Vi håber også, at vi kan få lavet et
setup, hvor det er muligt at blive inspireret
på den innovative front ved at få adgang til
en masse spændende mennesker gennem
netværk og viden på en mere utraditionel
måde,” siger Steen Lindby, udviklingsdirektør i Rockwool International.
Foreningen er finansieret af medlem-
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I foreningen
har vi alle
sammen
forpligtet os til at
nedbryde nogle
af de rammer, vi
normalt arbejder
inden for, i håb
om at finde nye
løsninger på de
problemer, som
berører os alle
som en del af
samfundet.
Joy Mogensen (S)
borgmester i Roskilde.
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Borgmester i Roskilde Joy Mogensen mener, at de store udfordringer for velfærdssamfundet, ikke løses af kommunens
medarbejdere alene.

Hvad er triple helix?
Triple helix er betegnelsen for et
samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og
den offentlig sektor som vejen
til mere innovation. Begrebet
er lanceret i en teori om det innovative universitet i 1990’erne
af professor Henry Etzkowitz
fra Stanford University, der
mener, at potentialet for innovation og økonomisk udvikling
i et videnssamfund ligger i en
mere fremtrædende rolle for
universitetet og i en krydsning
af elementer fra universitetet,
erhvervslivet og det offentlige.
KILDE
“Stanford University,
Triple Helix Research Group.

merne selv. De betaler hvert år en slags
kontingent for at være med, alt afhængig af
deres størrelse. Jo flere ansatte, jo mere skal
man betale. Pengene går bl.a. til drift af et

sekretariat, der skal facilitere de forskellige
temaer, som bliver sat i søen.
På bedste demokratiske vis har medlemmerne udpeget de temaer, hvor de kan hjælpe hinanden på en måde, som skaber værdi
for alle deltagere og samtidig styrker deres
bundlinjer. Ingen ideer bliver sat i gang,
medmindre alle tre parter er repræsenteret
i den særlige klynge eller netværk. Og her
kom integration altså ind på 1.-pladsen.
En af tovholderne i integrationsprojektet er salgsdirektør Morten Schou Andersen
fra De Forenede Dampvaskerier. Han kommer fra en branche, hvor ca. 30 pct. af de
ansatte har en anden etnisk baggrund end
dansk. Derfor har virksomheden mange
års erfaringer med at integrere flygtninge
og indvandrere på arbejdsmarkedet, og han
ser gerne, at parterne vender tingene mere
på hovedet og nytænker integrationen.
”Vi kan selvfølgelig også blive bedre til
integration. Men når virksomheder normalt sidder over for kommunen, bliver det
meget let noget med, at de har nogle opgaver, som skal klares, og at de har brug for
bestemte kompetencer for at udføre dem.
Har kommunen dem? Kommunen derimod
sidder med den modsatte opgave. De har en
gruppe af mennesker, der skal i praktik el-
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Vi håber
også, at vi kan få
lavet et setup, hvor
det er muligt at blive
inspireret på den
innovative front ved
at få adgang til en
masse spændende
mennesker gennem
netværk og viden
på en mere
utraditionel måde.
Steen Lindby
udviklingsdirektør i Rockwool International.

›

De er med i IQ

Det handler
også om, at
innovation for
virksomhederne
kan blive større
og skarpere ved
at få adgang til
et helt netværk
af spændende
mennesker.

Medlemmer af triple helix-foreningen IQ i Roskilde

Akademia:
DTU, Erhvervsakademi
Sjælland, Himmelev
Gymnasium, Roskilde
Universitet, UCSJ, ZBC

Erhvervsliv:

Offentlig:

Chr. Hansen, CLAVIS, De
Forenede Dampvaskerier,
Fonden Roskilde Festival,
Erhvervsforum Roskilde,
Fors, Rambøll,
ROCKWOOL, Spar Nord
Roskilde

Roskilde Kommune,
Boligselskabet
Sjælland, KARA/NOVEREN, Roskilde og
Køge Sygehus, Skt.
Josefs Skole Roskilde,
VUC Roskilde

FIGUR 1 — Roskildes borgmester har taget initiativ til at etablere triple
helix-foreningen IQ, der samler det offentlige, private virksomheder og lokale
vidensinstitutioner.

Steen Lindby
udviklingsdirektør i
Rockwool International.

KILDE — IQ.

ler beskæftigelse. Hvem kan tage dem? Jeg
vil håbe, at vi kan blive bedre til at mødes
nogle skridt før og finde ud af, hvordan vi
kan hjælpe hinanden. Og at vi som ansvarlige virksomheder tager udgangspunkt i de
kompetencer, som flygtningene nu engang
har, og konverterer dem til noget, som vi
kan bruge,” siger Morten Schou Andersen.
Dampvaskerierne stiller f.eks. krav om,
at folk skal kunne dansk. Men derfor kan
folk alligevel godt begynde at arbejde, inden de har lært sproget. For eksempel skulle en gruppe rumænere sortere beskidt vasketøj for nogle private kunder. I stedet for
at lære dem svære danske ord som strømper, bukser og strømpebukser fik de kategoriseret alle de forskellige beklædningsgenstande på skilte på rumænsk. Og med
tiden begyndte de at lære det danske sprog.

Mange bolde i luften
Behovet for at uddanne folk med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger,
er et andet stort tema, som parterne nu skal
finde nye løsninger på i fællesskab.
”Vi skal finde løsninger på, hvordan virk-

AF TORBEN K. ANDERSEN

somheder og organisationer bliver bedre til
at finde ud af, hvilke kompetencer de har
brug for til at kunne udvikle sig, og hvordan
universiteter og andre uddannelsesinstitutioner kan levere de kompetencer. Nogle
mangler måske helt specielle procesingeniører, som kan være med til at løfte deres
produktion. Vi skal med andre ord have løftet kompetenceniveauet i fællesskab,” siger
IQ-direktør Christina Juell-Sundbye.
Nogle af de andre temaer, som foreningen har planer om at tage hul på, er bæredygtighed, socialt entreprenørskab og samarbejdsrelationer til Kina.
Bæredygtighed står højt på ønskesedlen
hos mange af foreningens medlemmer –
som DTU, Rambøll, forsyningsselskabet
Fors og Boligselskabet Sjælland. De øjner
nye forretnings- og udviklingsmuligheder
i kraft af det nye samarbejde i IQ.
Et eksempel på et muligt klyngesamarbejde, som har været drøftet, er rensning af
spildevand. For der siver meget regnvand
og grundvand ind i spildevandssystemet.
Det betyder, at det bliver meget dyrere at
rense spildevandet, og derfor er der behov

tka@mm.dk
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for at udvikle nye og billigere teknikker til
at lokalisere utætheder og tætne dem.
På samme måde ser andre spillere som
f.eks. det lokale sygehus, kommune, universitet og erhvervsakademi store muligheder for et tættere samarbejde med lokale
virksomheder for at finde nye løsninger inden for sundhedsområdet.
Steen Lindby fra Rockwool forudser også
store muligheder ved social innovation. Det
handler ikke bare om at finde nye, innovative løsninger til at skaffe ledige i arbejde:
”Det handler også om, at innovation for
virksomhederne kan blive større og skarpere
ved at få adgang til et helt netværk af spændende mennesker. Det kan være unge mennesker, som tænker anderledes, og som virksomhederne ikke lige havde tænkt på kunne
bidrage med noget,” siger Steen Lindby.
Den internationale indsats står også højt
på dagsordenen hos mange af foreningens
medlemmer. Og specielt ønsket om at udvikle samarbejdsrelationer med Kina inden for
handel og turisme er højt prioriteret. Hvordan det mere konkret skal foldes ud, bliver
der taget stilling til i løbet af efteråret •

PLEJEHJEM VERSION 2.0
I Gentofte Kommune ønskede man en interaktiv dialogplatform for
at styrke dialogen med borgere og pårørende i plejeboligbebyggelser
og på aktivitetscentre. Valget faldt på IBG.
af John Thorup

“ IBG er den bedste
platform til at
understøtte vores mål
om at gøre borgerne
selvhjulpne og styrke
dialogen mellem
kommune, borgere og
pårørende ”
Marcello Ghin

Projektleder, Social & Sundhed

Kendt fra handicap området

En af grundene til at man valgte IBG var, at
det er en kendt og velafprøvet løsning, der
har kørt med succes på handicap-området i
flere år. Brugeroplevelsen er i top, og mange
steder er IBG med til at løfte borgernes
selvhjulpenhed, livskvalitet og mod på at
bruge digital teknologi.

Om IBG

IBG er en komplet løsning tilpasset det enkelte plejehjem. Leverandøren ProReact
installerer al sofware og hardware i en driftklar løsning og står desuden for træning af
personale samt drift og udvikling af løsningen.

Gentofte Kommune, Social & Sundhed
ønskede en fælles kommunikationsplatform, der kunne styrke dialogen mellem
medarbejdere, beboere og pårørende. I Social
& Sundhed handler livskvalitet om at støtte
borgere i at være mest muligt selvhjulpne i
hverdagen. Det kræver, at informationer er
lettilgængelige, overskuelige og aktiverende.

Fælles dialogplatform

Efter en grundig markedsanalyse faldt valget
på den interaktive borgerguide IBG. IBG
giver overblik over dagens informationer
på store, interaktive touchskærme placeret
centralt i beboernes fællesområder. Der er
også adgang til IBG fra PC og tablet, så al
information er tilgængelig, uanset hvor man
er.

IBG er social IT

IBG er let at bruge og bryder hverdagen
ned i 10 overskuelige moduler, som bl.a.
viser madplaner, aktiviteter, nyheder og
fotoalbums. De ældre kan nemt finde frem til
relevant information og med få tryk tilmelde
sig aktiviteter fra skærmene. Skærmene er
store og klare, der er mulighed for oplæsning
af teksten, og menuen er placeret i bunden
af skærmen, så også kørestolsbrugere kan
navigere rundt i informationerne.

“ Jeg tror, at timingen
er rigtig. Vi oplever, at
flere ældre efterspørger
digitale løsninger ”
Anita Helles Hansen

Forstander Plejeboligerne Søndersøhave

0

WWW.PROREACT.DK/IBG
eller ring på 36 15 05 20

Klar til brug

En af de afgørende årsager til at valget faldt
på IBG var, at løsningen kunne anvendes
med meget få tilpasninger. For selvom
der er store forskelle på handicap- og
omsorgs-områderne, så er informations- og
dialogbehovene stort set de samme.
IBG kører i dag på to af Gentofte Kommunes
plejeboligbebyggelser og er i løbet af 3.
kvartal taget i brug på alle kommunens 15
plejeboligbebyggelser og aktivitetscentre.

GENTOFTE KOMMUNES
KRAV TIL PLATFORMEN
•
•
•
•
•
•
•
•

En afprøvet løsning
Interaktiv og engagerende
Adgang fra beboernes egne
enheder
Understøtte vidensdeling på
tværs af tilbud
Understøtte kommunikation
mellem medarbejdere
Træning i brug af platformen
God drift- og supportløsning
Fremtidssikret

Kommune i nærkontakt
Hvis integrationen skal lykkes lokalt, skal der flere kræfter til at løfte på én gang. Det er tesen
i Billund Kommune, hvor frivillige i foreningslivet arbejder tæt sammen med kommunens
medarbejdere.
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TOR BIRK TRADS

—

32

—

L

ektiehjælp, cykeltræning, mandegruppe, syklub, grillfester, fastelavn, jul, eid, udflugter og fisketure. I Foreningen Kontakten vil
de aktiviteter, man som nytilkommen flygtning kan være med til, nærmest
ingen ende tage. Fælles for aktiviteterne er,
at de handler om alt det, der fylder tilværelsen ud og bringer mennesker sammen.
”Du drømmer ikke om, hvad vi er involveret i af stort og småt. Men det meste kan
faktisk også lade sig gøre, og hvis ikke jeg
kan hjælpe, er der altid en af de frivillige,
der kan,” siger Arne Majlund, som foretrækker titlen ’altmuligmand’ fremfor den mere
formelle ’daglig leder’.
Han er den eneste ansatte i Kontakten,
der hører under Dansk Flygtningehjælps paraply af frivillige foreninger og får støtte fra
blandt andre Billund Kommune og Socialministeriet. Ud over Arne Majlund tjekker
15-20 faste frivillige løbende ind og ud for at
give en hånd med i foreningen.

Frivillig ven frem for kommunalt
bekendtskab
I de senere år har 50-100 flygtninge fået
henvist en bolig i Billund Kommune. De
kommer fra lande så langt fra den jyske
hede som Syrien, Irak, Afghanistan, Sri
Lanka og Eritrea. Mange af dem opsøger
og bruger Kontakten som første skridt til at
etablere et netværk og skabe en tilværelse i
deres nye by.
Jensitta Kinder er socialrådgiver i Arbejdsmarkedsafdelingen og arbejder med
integration i Billund Kommune. Her samarbejder hun blandt andet med Kontaktens
folk, og for hende giver det god mening, at
kommunens medarbejdere og frivillige borgere på hver sin måde byder de nytilkomne
velkommen:
”Jeg tror på, at vi som kommune kan én
ting og de frivillige noget andet. Kommunen
kan hjælpe med at skabe rammerne for et
nyt liv, men vi kan jo ikke tilbyde venskaber
eller varige relationer,” siger hun.
En åben dør til hverdagen
Den fælles indsats og samarbejdet mellem
kommunens ansatte og de frivillige i Kontakten er lige dele uformelt og sat i system.
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Både for
mig og mine
kolleger og for
de frivillige i
Kontakten er
grundopfattelsen, at
de folk, der kommer
hertil, har masser
af ressourcer. De
skal bare have lidt
hjælp til at komme
fra start.
Jensitta Kinder
socialrådgiver, Billund Kommune.

De holder ikke faste møder, men laver aftalerne fra gang til gang, mens andre dele af
samarbejdet er mere organiseret, forklarer
Jensitta Kinder. Hun fortæller, at det eksempelvis viser sig allerede på dag ét i de nye
borgeres liv i Billund Kommune:
”Vi henter dem gerne nede på stationen,
når de ankommer med rutebilen. Så tager
vi op på mit kontor og får ordnet de vigtigste papirer. I samme omgang laver vi tit en
aftale om, at de skal på besøg i Kontakten,
så de hurtigt kan blive en del af hverdagen
og begynde at skabe sig et netværk der,” siger Jensitta Kinder og tilføjer, at en stor del
af de nytilkomne flygtninge knytter varige
bånd og bliver ved at komme i Kontakten,
længe efter at de er faldet på plads i deres
nye tilværelse.
Som regel finder det første møde på Kontakten sted, allerede et par dage efter at de
nye borgere har fået adresse i Billund Kommune. Oftest er det Arne Majlund, der tager
imod, og kommunen betaler en tolk, hvis
der er brug for det. Herefter arbejder de to
instanser sideløbende sammen: Kommunen står for sprogskolen om dagen, og de frivillige i Kontakten assisterer med lektierne.
Kommunen stiller en bolig til rådighed, og

›

Jensitta Kinder
socialrådgiver, Billund Kommune.

de frivillige hjælper med at pakke ud, indrette og købe de sidste ting, der gør stedet til
et hjem.

Ideen er den samme
For Jensitta Kinder er det vigtigt, at der er
god kontakt mellem alle de involverede –
også ud over de sædvanlige åbningstider og
systemer. De frivillige skal vide, hvor de skal
ringe hen, og det skal være nemt for borgerne at komme i kontakt med Jensitta og hendes kolleger. Kodeordet er tilgængelighed.
”Vi skal udnytte, at vi er en lille kommune, og at der ikke behøver være så langt
mellem folk,” siger hun og forklarer, at det
kun kan lade sig gøre, fordi hun og de frivillige arbejder ud fra den samme ide:
”Mange spørger, hvordan vi har fået
samarbejdet med de frivillige til at glide.
Jeg tror, det handler meget om, at vi over-

RIE LJUNGMANN

En version af denne artikel er bragt første gang
i publikationen ”Kommune betyder fællesskab”, som er udgivet i samarbejde med Billund Kommune i december 2015. Læs mere på
www.mm.dk.

rlj@mm.dk
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Opgørelse over flygtninge og
familiesammenførte i Billund
Kommune i årene 2013–2016,
personer
120

100

80

40

2015

60

2014

Cykelservice fra borger til borger
Et af de mest populære projekter, Kontakten har sat i gang, er formidling af brugte
cykler til flygtninge. Det er de frivillige, der
indsamler cyklerne og sender dem videre
til kommunens værksted, hvor unge ledige
sætter dem i stand. Værkstedet er en del af
den såkaldte nytteindsats og retter sig mod
unge, der har svært ved at finde deres ben i
en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Til
gengæld har de hænderne skruet godt på og
klarer let at skifte slanger på en barnecykel
eller børste rust af en ældre jernhest, der
med lidt olie får et par år mere at leve i.
En af dem, der har nydt godt af cykelordningen og ofte kigger ind forbi Kontaktens
lokaler, er Abdulrahman Alsousou. Han er
24 år og kommer oprindelig fra en mindre
by uden for Damaskus i Syrien. Siden august
2014 har der stået Billund Kommune på
hans sygesikringsbevis, og han taler et, om
ikke formfuldendt, så dog velsmurt jysk. Det
er resultatet af lige dele hårdt arbejde og mødet med gode lektiehjælpere i Kontakten.
”Det var meget godt for mig, at jeg kunne
komme her og få hjælp til at lære dansk. Jeg
var meget glad for, at der var så mange mennesker, der gerne ville hjælpe mig,” fortæller
Abdulrahman Alsousou, der arbejder på at
færdiggøre sin 9.-klasses-eksamen på VUC
i Grindsted. I dag er han også selv blevet frivillig i Kontakten, hvor han hjælper andre
flygtninge med at finde sig til rette.
For Jensitta Kinder er der en vigtig pointe i, at det ikke er kommunen, der bestiller
et vognlæs cykler og udleverer nøglerne.
Det gør en forskel, at det er de frivillige, der
organiserer det, og at det foregår borger til
borger.
”Det giver bare bedre mening, at det
ikke er os fra forvaltningen, der gør det
hele. Vi har stadig en myndighedsrolle, vi
skal varetage, og vi skal prioritere den del,
der handler om job og boligplacering. Der
kan de frivillige prioritere anderledes frit
og tilbyde alt det andet, der giver mening
for dem og for de flygtninge, det handler
om,” siger hun •

Fra Damaskus og
Kabul til Grindsted og
Vorbasse

2013

Det giver
bare bedre mening,
at det ikke er os
fra forvaltningen,
der gør det hele.
Vi har stadig en
myndighedsrolle,
vi skal varetage, og
vi skal prioritere
den del, der
handler om job og
boligplacering.
Der kan de
frivillige prioritere
anderledes frit.

ordnet set tror på det samme. Både for mig
og mine kolleger og for de frivillige i Kontakten er grundopfattelsen, at de folk, der
kommer hertil, har masser af ressourcer.
De skal bare have lidt hjælp til at komme
fra start,” siger hun.

FIGUR 1 — Integration
kræver samarbejde, mener
man i Billund Kommune.
KILDE — Billund Kommune.
NOTE — For 2016 er tallene opgjort
frem til 4. juli.

Det var
meget godt for mig,
at jeg kunne komme
her og få hjælp til
at lære dansk. Jeg
var meget glad for,
at der var så mange
mennesker, der
gerne ville hjælpe
mig.
Abdulrahman Alsousou
flygtning fra Syrien.

Velfærd

med nye farver og nye løsninger
Hver dag forsøger kommuner og regioner at løse den gordiske velfærdsknude: At levere mere
og bedre velfærd for færre penge. Mandag Morgen hjælper politikere, ledere og medarbejdere
med at nytænke velfærden og vende komplekse udfordringer til nye muligheder.
Mandag Morgen er et innovationshus med stor erfaring i at kombinere solid analyse, indsigt
på tværs af sektorer, nye partnerskaber, kreative løsninger og effektiv historiefortælling.

PUBLIKATIONER OG RAPPORTER

Kickstart din
organisationsforandring
Mandag Morgen sætter ord og billeder
på den udvikling, din organisation
står i – og hjælper jer skridtet videre.
Gennem konkrete cases, portrætter
og debatskabende artikler arbejder
vi strategisk med at fortælle
historien om fremtidens velfærd.

UGEBREV, ANALYSE
OG VIDENBANK

KONFERENCER,
WORKSHOPS OG NETVÆRK

Få inspiration
til innovation

Sammen med
andre frontløbere

Vi giver dig et unikt indblik i den
aktuelle samfundsudvikling og
dykker ned i vigtige dagsordener:
Sundhed og forebyggelse,
innovation og disruption,
offentlig-private partnerskaber,
nye markeder, frivillighed og
meget andet.

Vi arbejder systematisk med
netværksskabelse mellem aktører,
der har noget at byde på. Det gør
vi på Velfærdens Innovationsdag
og gennem tematiske events,
eksklusive workshops og studieture
i ind- og udland.

Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt Rasmus Grue
Christensen eller Lisbeth Knudsen.

LISBETH KNUDSEN
direktør,
Mandag Morgen Danmark,
lk@mm.dk

RASMUS GRUE CHRISTENSEN
projektdirektør,
Mandag Morgen Danmark,
rgc@mm.dk

Sammen og hver for sig
Flere af de kommuner, der med strukturreformen kom til at bestå af mange mindre lokalsamfund, arbejder i disse år med at engagere borgere og erhvervsdrivende i landsbyerne. I Hedensted Kommune har de sluppet civilsamfundet fri og til gengæld fået en ungdomsklub, fællesspisning og øget travlhed hos ejendomsmæglerne.

H

ver anden uge mødes 20-30
borgere i Barrit og spiser sammen. Ikke fordi de har noget
bestemt på dagsordenen, eller
fordi de alle sammen går til
den samme fritidsaktivitet. De gør det, fordi
de bor i Barrit – og fordi de gerne vil lære
hinanden bedre at kende.
”Jeg synes, der er noget meget værdifuldt
i at mødes over et måltid mad. Det manglede
vi at gøre i Barrit. Derfor satte jeg det her i
gang,” fortæller Rikke Mai, der er præst i
Barrit Kirke og initiativtager til fællesspisningen, der finder sted hver anden uge.
Men det var sådan set ikke i sin egenskab
af præst, men snarere som borger, at hun
følte, at noget måtte gøres. For hende handler det om, at byen skal være et godt sted at
bo. Og det betyder gode naboer. Fællesspisningen er en måde at sætte en ramme for
det gode naboskab, og for at relationer kan
vokse ”over hækken”.
Efter aftale betaler kommunekassen
maden, mens Rikke Mai selv står for at lave
Facebook-invitationer, sætte menuen sammen og købe ind. Og når der skal snittes og
koges, sker det i fællesskab med deltagerne.
Devisen er, at det er nemt at komme hinanden ved over et spækbræt og en gulerodsskræller.

Løsslupne lokalsamfund
I 2011 satte Hedensted Kommune projektet
’Slip civilsamfundet fri’ i gang. Tre byer –
Rårup, Stenderup og Tørring – blev spurgt
om de ville være forsøgsbyer, der skulle udvikle lokale løsninger med lige den dagsorden, de ville. Kommunens folk stillede sig
til rådighed som sparringspartnere med deres ekspertise og erfaring med idéudvikling
og projektstyring.
Pointen med at sætte civilsamfundene i
gang med selv at finde løsningerne er, at velfærd, der både skaber balance i kasseregnskabet og bedre rammer for gode liv, kræver,
at borgerne selv kommer på banen.
I Rårup kom frisættelsesarbejdet til at
handle om lokal trafikpolitik, i Tørring blev

I bund og
grund handler det
om at give plads til
noget mere lokalt
engagement.
Vi havde
fornemmelsen
af, at vi nok var
kommet til at
administrere så
stramt, at vi havde
taget ejerskabet og
ansvarsfølelsen
fra borgerne. Nu
vil vi gerne slippe
lidt igen.
Peter Hüttel
chef for Fritid & Fællesskab,
Hedensted Kommune
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frivilligheden sat i centrum, og i Stenderup
besluttede borgerne at gøre byen til et bedre
sted at bo i for seniorer. Det betød blandt
andet oprettelsen af en seniorklub, hvor de
ældre borgere mødes til selskab og syslerier. Man forsøgte sig også med at etablere
en hjælpebank, der dog hurtigt blev nedlagt
igen. De ældre fandt i stedet ud af at løse alle
opgaverne i deres nye netværk fra seniorklubben, hvilket gjorde ”banken” overflødig.
Senere kom også Barrit og Uldum med i de
løsslupnes rækker. Borgerne her så fidusen i
at prøve ting af og sætte skub i lokale fællesskaber, der måske var blevet lidt for søvnige
gennem årene. Så de henvendte sig selv til
kommunens folk og bad om hjælp til at blive
sluppet fri. I skal være velkomne, var svaret.

Små byer, store forandringer
For Peter Hüttel, der er chef for Fritid & Fællesskab og koordinator på ’Slip civilsamfundet fri’, er de frie lokalsamfund et godt
eksempel på, hvordan strategiord som ’bæredygtig velfærd’ og ’samskabelse’ kan se ud
i praksis – og det er også et godt eksempel på,
at det ikke behøver at være så kompliceret.
”I bund og grund handler det om at give
plads til noget mere lokalt engagement. Vi
havde fornemmelsen af, at vi nok var kommet til at administrere så stramt, at vi havde
taget ejerskabet og ansvarsfølelsen fra borgerne. Nu vil vi gerne slippe lidt igen. For vi
ved, at de bedste løsninger som regel bliver
skabt af dem, der skal bruge dem,” siger han.
Line Holmgaard Hansen, der er innovationskonsulent i Hedensted Kommune og har
kørt parløb med Peter Hüttel, siden de første
civilsamfund blev sat fri, supplerer:
”Vi tror på, at de relationer, som de ældre får ved at mødes torsdag formiddag i
klubben, eller som gymnasieelever får, når
de kommer på besøg i børnehaven og læser
historier, skaber en enorm livsglæde. Det
kan måske ikke måles i kroner og øre her
og nu, men vi har en klar forventning om,
at det f.eks. betyder, at de ældre kan klare
sig længere i eget hjem. Det betyder noget
for borgernes livskvalitet og formentlig

FOTO

også for kommunens bundlinje,” siger hun.
Hvis man for alvor skal slippe civilsamfundet fri, er det helt centralt, at afstanden
fra tanke til handling er kort, forklarer Peter Hüttel. Hvis borgerne har lyst til at være
med eller får en god ide, er det hans og kommunens ansattes ansvar at hjælpe med at
gøre det muligt, ikke om fjorten dage, men
når gejsten er der:
”Noget af det, der har vist sig stærkest
i samarbejdet med borgerne, er, når vi fra
kommunens side kan give plads til begejstringen. Vi kan se, at det betyder rigtig
meget, at vi har pillet en del traditionelt bureaukrati ud af måden, borgerne skal søge
om økonomisk tilskud på. Nu kan vi hurtigere sige ja og finde nogle penge, hvis det er
det, der skal til, i stedet for at borgerne først
skal rode med at indsende en ansøgning og
vente på svar fra os,” siger han.

idrætsaktiviteter sammen med SFO’en, så
flere børn får dyrket sport i hverdagen. For
Anders Hyltoft handler det om, at de borgere, der vælger at bruge deres tid sammen
med ham og skolens ansatte og elever, kan
mærke, at de gør en forskel.
”Det, der virkelig betyder noget, er, at
borgerne kan se én til én, at deres indsats
rykker. Hvis vi skal lave den mentalitetsforandring, som arbejdet med bæredygtig
velfærd (Hedensteds nye strategi for kommunal udvikling, red.) jo er, og skabe mere
sammen med borgerne, så skal vi være begejstrede og fejre det, hver gang der kommer
nogen og gør noget,” siger han og tilføjer:
”Vi ved, at der er gode kræfter rundt om
i lokalsamfundet, der kan lære børnene en
masse, som vi ikke selv har mulighed for at
fylde ind i skoleskemaet. Det er sådan set
bare det, vi udnytter.”

Husk at fejre undervejs
En af dem, der inviterer naboer og engagerede borgere til at være sammen om at finde
på, er Anders Hyltoft. Han er leder på Rårup
Skole og har gennem en årrække øvet sig i
at lade skolen stå åben og give plads til, at
flere hænder og hoveder byder ind, når skoledagens indhold og rammer skal udvikles.
Det har givet plads til, at forældrene
kommer med hammer og skruemaskine,
når skolegårdens legestativer skal gøres forårsklar, og at den lokale håndboldklub laver

Borgerne kan selv og vil selv
I byen Barrit har man også for alvor grebet
chancen for at bestemme mere selv. Som
mange andre mindre byer i Danmark har
Barrit oplevet faldende indbyggertal og problemer med at tiltrække nye borgere og særligt børnefamilier. Men det skal være slut.
Med støtte fra kommunen har borgerne
sat en større charmeoffensiv i gang for at
få flere til at vælge Barrit til. Det indebærer
blandt andet, at borgerne har fået lov at udpege en håndfuld ubeboede huse, der stod
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og forfaldt, som kommunen nu har revet
ned. På de tomme grunde har borgerne selv
sået græs og plantet træer og det er deres ansvar at holde de nye grønne områder ved lige.
En delegation fra lokalrådet har ligeledes flere gange været på boligmesse for at
promovere byen for mulige tilflyttere. Bevæbnet med salgsopstillinger fra den lokale
ejendomsmægler, reklamekurve med flødeost fra Barrit Mejeri og Aarstidernes grønt
samt en god portion selvtillid på byens
vegne, havde de fem lokalrådsmedlemmer
med egne ord ”nok at se til”, da de i to dage
forsøgte at lokke nye naboer til Barrit.
Peter Andersen, der er lokalrådsformand,
anerkender, at der nok er tale om alternative
metoder:
”Jeg kan bare konstatere, at når vi taler
med folk, der er ude og lede efter hus, så er
det forbløffende, så lidt de ved om, hvad der
sker i landsbyerne. Mange af dem, vi talte
med på boligmessen, var virkelig imponerede over, hvor meget byer som Barrit har at
byde på,” siger han.
Det kan mærkes hos byens ejendomsmægler, der oplever stigende interesse, og i
august har to nye familier besluttet at skifte
postnummer til 7150 Barrit efter at have
mødt Peter Andersen og resten af holdet på
boligmessen.
Kommunens egne folk har ikke gjort så
meget andet end at bakke op om lokalrådets
ide og levere tryksværte til de mange flyers,

›

der skulle deles ud til de besøgende på boligmesserne. Samskabelse med borgerne kan
nemlig sagtens betyde, at kommunen ikke
skal lave ret meget.

Særligt udvalgte først
Men hvis borgerne har magten og langt hen
ad vejen selv skal styre processen, finde på
og sætte ting i gang, hvordan sikrer man sig
så, at det ikke er de mest højtråbende, der får
lov at bestemme det hele?
”Jeg tror, man skal være pragmatisk og
sige, at nu starter vi et sted – og så håbe
på, at det breder sig. Samtidig kan vi se, at
mange af de ting, der er vokset ud af ’Slip civilsamfundet fri’, har haft som specifikt mål
at engagere og invitere alle mulige forskellige slags mennesker til at være med,” siger
Peter Hüttel.
I processen med at sætte lokalsamfundene fri har det også været en helt klar strategi, at kommunen prikkede lokale ledere
og meningsdannere på skuldrene. Da projektet startede i 2011, sendte borgmester Kirsten Terkilsen og kommunaldirektør Jesper
Thyrring Møller derfor et brev til en række
udvalgte borgere i de tre byer og inviterede
dem til at tage del i den nye udvikling.
Brevet blev blandt andet sendt til frivillige fra foreninger, lokale ildsjæle, ejendomsmægleren, præsten og virksomhedsejere,
som de to vurderede ville have lyst til at gribe opfordringen og kunne skabe gejst i deres
lokalområde. I brevet lød det blandt andet:
”Vi står i Hedensted Kommune, ligesom
man gør i hele den offentlige sektor, over for
en skillevej. En skillevej, hvor vi for alvor
skal afgøre, hvilken vej vi vil vælge for vores
samfund. Det er ikke en abstrakt og overordnet diskussion, det er helt konkret og
handler om de ting, der er helt tæt på os selv
og vores naboer. Vi kan ikke træffe det valg
selv. Vi skal have hjælp, for vi skal gøre det i
fællesskab. Vi har brug for at starte med at
tale om, hvordan vi i det hele taget kan sætte
fremtidens samfund på dagsordenen.”
De få bliver til mange
For Line Holmgaard Hansen er det, at kommunen prikker nogle bestemte borgere på
skulderen, ikke det samme som, at de lokale
projekter kun er for de få.
Tværtimod oplever hun, at lokalsamfundene vokser med opgaven, og at borgerne
løbende arbejder på at få flere med. Som eksempel nævner hun, da borgerne i Rårup fik
muligheden for at omlægge en busrute og
frigive en pose penge, der så kunne bruges
andre steder. Her valgte de borgere, der sad
i arbejdsgruppen, at de ikke selv ville træffe
den beslutning eller bestemme, hvad pen-
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Slip landsbyerne fri …
… og følg mere med
For borgerne i Stenderup var det en vigtig del af at blive ”sluppet fri” at
komme hinanden mere ved og styrke sammenholdet i byen. Derfor oprettede en gruppe borgere byens egen hjemmeside. Her kan indbyggerne og
andre interesserede læse nyheder fra byen, se referater fra borgerforeningens møder, se billeder fra byfester og Sankthans, ligesom kalenderen for
aktiviteter i byen løbende holdes opdateret.

… og læs de bøger, du vil
I Tørring stod frivilligheden øverst på dagsordenen, da borgerne skulle
blive enige om et tema for deres arbejde med at være en ”fri” landsby. Et af
de projekter, der er vokset ud af det, er ’Bøger til døren’. Her kører frivillige
ud til ældre, der har svært ved at komme rundt, og afleverer en pose biblioteksbøger en gang om måneden. Bøgerne har kommunens biblioteker
fundet efter en snak med borgeren om favoritgenrer, yndlingsforfattere og
størrelsen på bogstaverne på siden. Når de frivillige afleverer bøgerne, er
der som regel også tid til en god snak over en kop kaffe – og så tager de de
læste bøger med tilbage til biblioteket.

… og få bedre fælles transport
En af de første udfordringer, borgerne satte på dagsordenen, da Rårup i
2011 blev sat fri, var den kollektive trafik. Det betød, at en af busruterne,
som stort set ikke blev brugt af andre end skoleelever, i stedet blev omlagt
til en egentlig skolebus. Pengene, der blev tilovers, har efterfølgende været
brugt til at eksperimentere med forskellige typer af fælles transport, f.eks.
delebiler og en fælles bus. Efter en prøveperiode besluttede lokalrådet i
Rårup i slutningen af 2015 at afvikle de fælles transportløsninger, da de
ikke blev brugt i det omfang, som man havde troet. I stedet skal pengene
veksles til initiativer og ting, som gør Rårup attraktiv, bl.a. en landsbypedel, der kan holde orden på gader og grønne områder i byen.

gene i så fald skulle bruges til. De indkaldte
derfor til borgermøde og lod flertallet vælge.
Præsten fra Barrit, Rikke Mai, har også
oplevet, hvordan demokratiet udvikler sig
over tid i de små samfund.
”For mig er det meget vigtigt, at dem,
der ikke plejer at komme til arrangementer
i byen, også kan finde en plads rundt om
bordet til fællesspisning. Jeg gør meget ud af
at invitere og opfordrer andre til lige at tage
fat i naboen, de ellers ikke snakker så meget
med. Det er min oplevelse, at det et stykke
ad vejen er nemmere, fordi det er et forholdsvist lille samfund, vi bor i,” siger hun.
Og meget tyder på, at hun har ret.
Siden begyndelsen i 2014 er deltagerantallet til fællesspisningen kun steget, og
ofte sidder mere end 40 borgere med om
bordet. Den samme tendens viser sig rundtomkring i de andre landsbyer: I Stenderup
melder de alt udsolgt i ældreklubben og har
i efteråret 2015 bestilt flere stole, så alle kan
komme til at sidde ned. Det grønne team,
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der rydder affald af vejen i Tørring, har inspireret til et lignende hold i Barrit, og i Uldum er forældre og naboer gået sammen om
at starte en fritidsklub for børn og unge, der
manglede et sted at være sammen. Sidstnævnte skal snart finde nye lokaler, så der
kan blive plads til alle de mange børn, der
gerne vil være en del af klubben.
For Peter Hüttel er det alt sammen tegn
på, at lokalsamfundene har taget den frie
tilgang til sig, arbejder sig frem og har mod
på mere:
”Med ’Slip civilsamfundet fri’ har vi og
borgerne fået sat en masse projekter i gang.
Nu skal det ud og leve som en kultur i de
enkelte byer og udvikle sig sådan, som borgerne selv vil. Det glæder jeg mig til at følge
med i,” siger han •
En version af denne artikel er bragt første gang
i publikationen ”En velfærd, der kan bære”, som
er udgivet i samarbejde med Hedensted Kommune i juni 2016. Læs mere på www.mm.dk.

ANNONCE

NY MENTORORDNING
HJÆLPER PSYKISK SÅRBARE
”Peer-støtte” – ligemandsstøtte – er en stor succes
i Vejle Kommune. I samarbejde med Psykiatrifonden har kommunen i et metodeudviklingsprojekt de
seneste tre år hjulpet psykisk sårbare videre med livet.
Projektdeltagerne guider hinanden til en bedre tilværelse gennem en mentorordning, som begge parter får
gevinst af.
Projektet er finansieret af Socialministeriet som et
tre-årigt forsøgsprojekt, hvor mentor og peer laver en
aftale for seks til ni måneder ad gangen. Som en del af
projektet bliver mentorerne uddannet, så de kan bruge
deres egen historie og give håbet videre.
Projektdeltagerne træner bl.a. deres sociale færdigheder gennem besøg på Lido Cafeen i Vejle, der for
at støtte projektet har stillet lokaler til rådighed for
projektdeltagerne.

Karina blev mere udadvendt og fik appetit på livet efter at hun fik en mentor.
Nu skal hun selv være mentor.
Foto: Conni Damgaard

Projektlederne Charlotte Hallin fra Psykiatrifonden
og Lene Hoffensetz fra Vejle Kommune håber, andre
kommuner lader sig inspirere til lignende projekter.

KARINA HAR FÅET
APPETIT PÅ LIVET
AF CHARLOTTE HALLIN OG LENE HOFFENSETZ
Hhv. projektleder i Psykiatrifonden og projektleder i Vejle Kommune
Før var det svært for 29-årige Karina Bach Jeppesen at være ude
blandt mange mennesker. Hendes mange fobier betød, at hun
isolerede sig. Efter at hun fik en mentor gennem Psykiatrifondens
og Vejle Kommunes peer-støtte-projekt er hun blevet langt mere
udadvendt.
Når man er psykisk sårbar kan behandlere hjælpe én et stykke ad
vejen, men en mentor som i peer-projektet kan noget helt andet.
Mentoren har selv levet med psykisk sårbarhed og ved, hvad det vil
sige. Mentorerne bliver uddannet og klædt på til at bruge deres egne
erfaringer til at hjælpe andre videre i deres recovery-proces. Og netop
den personlige erfaring gør hele forskellen, fortæller Karina.
Tør udfordre det svære
”Det virker mere ægte og troværdigt, når mentoren selv har prøvet at
være et sted, hvor livet gør ondt. Mentoren kender følelsen, så man
behøver ikke at forklare så meget. Min mentor kunne motivere mig,
og jeg kunne se, hun selv var kommet ud på den anden side. Det gav
mig følelsen af, at ”så kan jeg også!,” siger Karina.
Da Karina var sammen med sin mentor, Anne, udfordrede hun alt det,
der før var svært og som isolerede hende. Hun havde tandlægeskræk,
højdeskræk og andre fobier, og hun syntes, det var svært at være
ude blandt mange og nye mennesker. De øvede ved at gå ture, gå på
indkøb og komme i Cafe Lido. De gjorde alt det, andre gør, men som
Karina syntes var svært.
Det umulige bliver muligt
”Projekterfaringerne viser, at det giver rigtig god mening at matche
mennesker, der har levet med psykisk sårbarhed, med nogle, der står
midt i det. Det er meget livsbekræftende, og det har givet flere pro-

Foto: Flemming Larsen

jektdeltagere mod på at tage livtag med nye udfordringer – noget, de
måske ellers ikke troede var muligt,” siger projektleder Lene Hoffensetz, Vejle Kommune.
”Erfaringerne viser, at den metode, vi har udviklet her, er en god model
for inddragelse af frivillige i socialpsykiatrien. Det kræver kun en beskeden, professionel indsats. Vi håber, at andre kommuner kigger med og
overvejer at starte lignende indsatser,” siger Charlotte Hallin, projektleder i Psykiatrifonden.
Skal nu selv være mentor
Karina er kommet langt. Hun er blevet “sådan helt Ole-Henriksen-glad”,
som hun selv siger. Hun ser fortsat sin mentor, selv om deres samværsforløb er afsluttet. Og så har hun netop færdiggjort undervisningsforløbet for mentorer og skal fremover selv være mentor.
Flere projektdeltagere er flyttet fra døgntilbud til egen lejlighed, er
startet i job, praktik eller på uddannelse. Flere end 60 projektdeltagere
har været en del af indsatsen i Vejle, og projektet fortsætter frem til og
med oktober 2016. Derefter har Vejle Kommunes socialpsykiatri valgt at
fortsætte peer-indsatsen i yderligere tre år.

Læs mere om peer-to-peer-projektet på PSYKIATRIFONDEN.DK

Familierne for bordenden
I Hedensted Kommune arbejder man målrettet med at inddrage så få, relevante medarbejdere
som muligt i sager om familier, der har særlig brug for støtte. Borgeren Maja Olsen er glad for
indsatsen, men hun har stadig seks ønsker til kommunens medarbejdere.

M

aja Olsen er 35 år og bor
alene med sine tre piger. Før
hun og børnene blev en del
af projektet ’Familier på vej’,
havde hun ofte en oplevelse
af, at jobkonsulenten, familiekonsulenten
og forskellige sagsbehandlere i handicapafdelingen og familieafdelingen trak i hver
deres retning. Hun følte, at hun var ved at
drukne i indsatser og krav fra kommunen,
som ikke altid gav mening for hende.
Der er stadig mange forskellige fagpersoner i familiens liv, bl.a. fordi Majas datter
er hjerneskadet, og fordi hun selv har nogle
psykiske problemer. Men nu arbejder alle efter den samme plan – nemlig den, som Maja
har lagt. Samtidig har hun fået familiekoordinatoren Karin Kiilerich som sin primære
kontaktperson i kommunen. Karin kan hun
altid ringe til og få hjælp fra til at holde fast
i planen. Børnene trives markant bedre, og
selv er Maja startet i arbejdsprøvning og i et
psykiatrisk behandlingsforløb.
En stor del af den forandring skyldes
’Familier på vej’.
Projektet, der oprindeligt startede i 2014
og skulle løbe til og med 2016, er målrettet
udsatte familier i Hedensted Kommune,
hvor mindst en forælder er på offentlig forsørgelse, og som samtidig har en sag i familieafdelingen, f.eks. fordi der er et barn,
der har behov for støtte. Det er familier,
som ofte har mange forskellige kommunale
medarbejdere involveret fra både jobcenter,
familieafdeling, handicapafdeling og skole.
Det kræver meget koordinering internt i
kommunens afdelinger og er langt fra altid
let for familierne at finde hoved og hale i.

En plan med plads til drømmene
Målet med ’Familier på vej’ har været, at
familierne skal kunne klare sig selv uden
kommunens hjælp, og at forældrene finder
en plads på arbejdsmarkedet. Men der kan
være mange barrierer, der skal overvindes,
før det kan lade sig gøre. Det kan være det
fysiske helbred hos en eller begge forældre,
eller det kan være, at børnenes evne til at
være sammen med andre børn skal hjælpes
lidt på vej. Første skridt er, at familien selv

får ansvaret for deres eget liv tilbage, forklarer Karin Kiilerich:
”Noget af det vigtigste i det her projekt
er, at det er familien, der lægger ud med at
fortælle, hvad den drømmer om, og hvad
den tror, den selv og vi kan gøre for at hjælpe det på vej.”
Det foregår ved såkaldte netværksmøder, hvor familien sidder for bordenden
og sammen med sit eget netværk, sagsbehandlere og fagpersoner fra kommunen
lægger en samlet plan for, hvad der skal
ske. Måske skal børnene fast på besøg hos
farmor en gang om ugen, så mor kan få ro
til at skrive jobansøgninger, eller måske
skal den ældste datter have hjælp til at søge
et fritidsjob, så hun oplever glæden og tilfredsstillelsen ved at tjene sine egne penge.
I ’Familier på vej’ har Maja Olsen oplevet, at hun bliver lyttet til og har indflydelse på, hvilke indsatser der bliver sat i gang
omkring hende og hendes familie:
”Det første, Karin spurgte mig om, var,
om der var noget af det, jeg fik fra kommunen, som jeg ikke ville have,” fortæller hun.
Det var en stor lettelse, at Maja Olsen nu
for første gang følte, at hun – uden at blive
stemplet af kommunen som usamarbejdsvillig – kunne sige, at hun faktisk ikke fik
noget ud af at have besøg af den familiekonsulent, der skulle hjælpe hende med
at være forælder. Og det betød meget for
hende, at Karin Kiilerich med det samme
sørgede for, at forløbet med familiekonsulenten blev afsluttet, fordi det stressede
mere, end det gavnede.
Maja Olsens tilfælde er langtfra det
eneste, hvor Karin Kiilerich har oplevet, at
kommunen faktisk har sat mere i værk, end
familierne syntes, de kunne bruge. Derfor
har hun også flere gange afbrudt indsatser,
fordi de simpelthen ikke gav mening for familierne. I sidste ende er det dem, der skal
kunne se fidusen – ellers virker indsatserne alligevel sjældent efter hensigten.

Fra projekt til fast del af driften
Men alt har som bekendt en ende, og ved
årsskiftet løber finansieringen til projektet
’Familier på vej’ ud.
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Den korte
udlægning er, at det
virker – og at det
fungerer godt for
både medarbejdere
og borgere. Det,
vi også kan
konstatere, er, at vi
ikke kan finde eller
spare 2 millioner
kr. om året til at føre
det videre.
René G. Nielsen
chef for Læring i Hedensted Kommune.

Noget af det
vigtigste i det her
projekt er, at det
er familien, der
lægger ud med at
fortælle, hvad den
drømmer om, og
hvad den tror, den
selv og vi kan gøre
for at hjælpe det
på vej.
Karin Kiilerich
familiekoordinator, Hedensted Kommune.

Oprindeligt blev det i gangsat med støtte
fra en statslig pulje i samarbejde mellem
Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der har til formål
at styrke kommunernes helhedsorienterede
arbejde med udsatte familier, så de kan få
hverdagen, økonomien og familielivet til
at hænge sammen, og så forældrene på sigt
kan komme i arbejde. Ud over Hedensted er
der ni andre kommuner på landsplan, der
har igangsat projekter med støtte fra puljen.
For René G. Nielsen, der er chef for Læring i Hedensted Kommune, betyder det,
at han har været nødt til at se på, hvordan
erfaringerne fra projektet kan bliver ført videre, samtidig med at økonomien også skal
være bæredygtig i fremtiden:
”Vi har løbende i projektet haft nogle
målepunkter, der kan sige, hvor det virker
og hvordan det gør det. Den korte udlæg-

RIE LJUNGMANN

Maja Olsens ønskeliste til kommunen:
Maja Olsen har mødt mange forskellige medarbejdere i kommunen
gennem sit liv. Selvom hun igennem ’Familier på vej’-projektet
har fået en fast kontaktperson i Karin Kiilerich, så er mødet med
mange forskellige fagpersoner på jobcenteret, i børnenes skole og
daginstitutioner og i Familieafdelingen stadig en del af hverdagen.
Hun ønsker sig, at medarbejderne i kommunen bliver bedre til at:

1

4

Lytte til borgerne og deres egne
ønsker og drømme for livet.

2
Give plads til, at mennesker er
forskellige og sjældent passer ind i
kommunens kasser.

3
Holde gående møder. Maja har haft
stor glæde af de såkaldte ”walk and
talks”, som bruges i ’Familier på
vej’. At gå og være udenfor hjælper
tit den gode samtale på vej, som
kan være svær at få, når det er et
skrivebord i mellem.

ning er, at det virker – og at det fungerer
godt for både medarbejdere og borgere. Det,
vi også kan konstatere, er, at vi ikke kan
finde eller spare 2 millioner kr. om året til
at føre det videre,” siger han.
Svaret er derfor blevet, at videreføre
nogle af tankerne fra projektet og gøre dem
til en fast del af arbejdet med udsatte familier i fremtiden. Konkret udmøntes det i en
ny samarbejdsmodel, der forankres i familieafdelingen og så at sige indeholder det
bedste fra ’Familier på vej’.
Arbejdet med én fast handleplan, som
familien selv er med til at definere, udarbejde og formulere, fortsætter. Det samme
gør modellen, hvor familierne kun har én
fast kontaktperson – som Karin Kiilerich
f.eks. har været det for Maja Olsen – og dermed ikke skal slås med at finde ud, hvem i
kommunen, der kan svare på hvad. I frem-
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Ikke at tale ned til borgerne. Man
er ikke dum, fordi man er kommet
i problemer, som man har brug for
kommunens hjælp til at løse.

5
Være åbne over for borgernes egne
ideer til at løse problemerne – også
selvom de måske er meget anderledes, end det man selv havde tænkt.

6
Tænke borgeren som en samarbejdspartner– og ikke som en, der
kan eller skal trues til at makke ret.

tiden vil det også være familierne selv, der
bestemmer, hvem af kommunens medarbejdere, de gerne vil have skal være deres
kontaktperson.
I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt
den model så kan holde vand økonomisk er
René G. Nielsen ikke i tvivl:
”Det er rimeligt nok at forvente, at der
er nogle opstartsudgifter forbundet med at
overgå til en anden måde at arbejde på. Det
tager vi med – og vi gør det fordi, vi har en
forventning om, at der er noget at hente på
den lange bane, fordi borgerne hurtigere
kommer videre i job og uddannelse” •
En version af denne artikel er bragt første
gang i publikationen ”En velfærd, der kan
bære”, som er udgivet i samarbejde med Hedensted Kommune i juni 2016. Læs mere på
www.mm.dk.

Mange innovationer små
Flere offentlige organisationer end nogensinde arbejder strategisk med innovation som grundlag
for udvikling, kvalitetsforbedring og effektivisering. Ny bog fra Center for Offentlig Innovation
samler tallene og præsenterer verdens første statistik om offentlig innovation i Danmark.

F

or Pia Gjellerup, der er leder af
Center for Offentlig Innovation
(COI), er der ikke så meget at rafle
om: Innovation er grundlæggende nødvendig for at opretholde og
udvikle kvaliteten i den offentlige sektor.
Men for at det overhovedet kan lade sig gøre,
er vi nødt til at have et solidt grundlag at tale
om innovation ud fra, mener hun.
Det er netop tanken bag en ny bog fra
COI, der udkommer i begyndelsen af oktober. Bogen hedder ”Innovationsbarometeret
– højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation” og indeholder en omfattende statistisk kortlægning
af arbejdet med innovation i den offentlige
sektor i Danmark. Og spørger man Pia Gjellerup, er der særligt to konklusioner, man
bør hæfte sig ved:
”For det første er der det faktum, at 73
pct. af de offentlige arbejdspladser skeler til

Der er en
tilbøjelighed til at
opfatte innovation
som noget, der skal
være helt nyt og
revolutionerende.
Det behøver det
langtfra.
Pia Gjellerup
leder af Center for Offentlig Innovation.

andre, når de skal udvikle. Og det gør de offentligt ansatte til trods for, at de ikke nødvendigvis har et personligt incitament til
det. For normalt hylder vi det nye og glemmer at hylde det genbrugte. Det er en fejl, for
det nye er i virkeligheden kun spændende,
når det bliver brugt igen og igen og skaber
resultater for mange. Hvis man skal have
højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor, er det at genbruge innovation en
helt væsentlig pointe,” siger hun.
Den anden vigtige konklusion i rapporten lægger sig ganske tæt op ad genbrugstanken. Det er ideen om, at innovation bedst
sker ved at samarbejde med andre:
”Vi kan se, at hele 79 pct. af de adspurgte
svarer, at de har samarbejdet eller stadig
samarbejder med andre om innovation.
Det kan være borgere, frivillige, forskere,
det lokale erhvervsliv eller andre offentlige
organisationer. Jeg synes, det er meget positivt, at man ikke alene sætter sig ved bordet
og går i gang med at finde løsninger, men i
stedet løfter blikket og spørger, ’hvem kan
ellers være med her?’,” siger Pia Gjellerup og
tilføjer:
”Der ligger et meget fint løfte i det her tal
om, at vi kommer til at se mere samarbejde
i fremtiden.”
Historisk er det mest i den private sektor,
at man har talt om innovation, og efterhånden er rapporter og statistikker om virksomheders innovation blevet et ret almindeligt
input til deres forretningsudvikling. Det kan
det offentlige lære af, mener Pia Gjellerup:
”Det handler om, at vi tager det strategiske arbejde med innovation alvorligt. Med
et større datagrundlag kan vi orientere os i
tingenes tilstand og se, hvor de bedste muligheder er, og hvor vi skal sætte mere turbo
på udviklingen,” siger hun. Og det behøver
ikke at være særlig svært.
”Der er en tilbøjelighed til at opfatte innovation som noget, der skal være helt nyt
og revolutionerende. Det behøver det langt-

Pia Gjellerup
Pia Gjellerup, leder af Center for
Offentlig Innovation, er glad for, at
offentlige arbejdspladser skeler til
hinanden.

fra. Tværtimod kan vi se, at mange mindre
innovationer inspirerer til flere. Hvis man
ser 10 år tilbage og på, hvordan vi arbejder
i dag i forhold til dengang, så er der ingen,
der vil sige, at der er sket en revolution fra
én dag til en anden. Men ikke desto mindre
gør vi jo tingene markant anderledes i dag.”
”Hvis man tror, at innovation kun er at
lande mennesker på Mars, så kan jeg godt
forstå, man ikke synes, der forekommer ret
meget innovation i den offentlige sektor.
Men innovationsbarometeret er det bedste
bevis på, at den tese ikke holder,” siger Pia
Gjellerup •
Bogen ”Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor
gennem innovation” er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Offentlig Innovation
(COI) og Danmarks Statistik og udkommer på
Jurist- og Økonomforbundets forlag i primo
oktober.

RIE LJUNGMANN
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5 højdepunkter i den offentlige innovation
1

2

Flere arbejder innovativt.

Fordelingen af typer innovation, som de offentlige arbejdspladser har
gennemført i perioden 2013-2014.

Proces- og organisatoriske
innovationer

78

Serviceinnovationer

55

Kommunikationsinnovationer

50

Produktinnovationer

41

Mindst én innovation
uanset type

86

Innovation får strategisk fokus.

Andel af kommuner, regioner og ministerier med en
innovationsstrategi, pct.

Under udvikling

64

I en underliggende enhed

8

Administrativt vedtaget

10

Politisk vedtaget

32

16

30

4

Ja, vi har en
Nej, vi har ikke en
innovationsstrategi innovationsstrategi
86 pct. af de offentlige arbejdspladser har i perioden 2013-2014 indført
mindst én innovation.

3

Hele 64 pct. af de adspurgte kommuner, regioner og ministerier
prioriterer at arbejde innovativt som en del af det strategiske fokus.

4

Genbrug er guld

Inspireret,
men tilpasset

Private på banen

Andele af offentlige innovationer, der er igangsat af, fremmet af
eller udført i samarbejde med private virksomheder, pct.

Andele af offentlige innovationer, der enten er noget helt nyt, inspireret af
eller en kopi af andre innovationer, pct.

Den første af
sin slags

30 pct.

Kopi

19 60 13

af de offentlige innovationer sker
i samspil med private aktører.

2
De offentlige arbejdspladser lader sig ofte inspirere af andre. Tre ud af
fire innovationer er helt eller delvist genbrug af andres løsninger.

5

Ved ikke

Igangsætter

22

17
Fremmer

Samarbejder

NOTE — Det er muligt, at nogle innovationer indgår i flere kategorier.

Andre aktører er også med

Andele af offentlige innovationer, der er udført i samarbejde med andre uden for egen arbejdsplads.

Vidensinstitutioner

17

Virksomheder

22

Borgere og frivillige foreninger

27

Offentlige arbejdspladser uden for egen kommune,
region eller ministerområde
Offentlige arbejdsplader inden for egen kommune,
region eller ministerområde

Samarbejde eksternt

27
53

Både borgere, foreninger, virksomheder og vidensinstitutioner tager del i udviklingen på offentlige arbejdspladser. Det er dog primært andre
offentlige arbejdspladser, der agerer samarbejdspartnere.
KILDE — ”Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation”,
Ole Bech Lykkebo og Center for Offentlig Innovation, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.
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KONFERENCE
KL’S LEDERTRÆF 2016

3. OKTOBER 2016

LEDELSE

LEDERTRÆF 2016

LEDELSE – NÅR KERNEOPGAVERNE SKAL OMSTILLES

Den kommunale velfærd er under markant forandring. Reformer og omstillinger præger
hverdagen på stort set alle de kommunale velfærdsområder. Det stiller krav til ledelsen.

Er du chef inden for sundheds-, ældre-, udsatte børn og unge-,
beskæftigelses-, dagtilbuds-, eller skoleområdet? Er du fx fagchef, centerchef, afdelingschef eller områdechef? Eller arbejder
du med at understøtte kommunens ledelsesudvikling på velfærdsområderne? Så er årets Ledertræf 2016 for dig.
Ledelse er nøglen til, at kommunerne kan lykkes med omstillingerne af velfærdssamfundet. Særligt den faglige ledelse er vigtig
og skal skærpes, når nye mål for kerneopgaverne skal realiseres
på stort set alle velfærdsområder.

Mød blandt andre
Jan Olsen, tidligere direktør i KL og formand for COK, Kristian
Dahl, forretningsdirektør og partner i LEAD – Enter Next Level,
Jocelyne Bourgon, forskningsleder og tidligere toppolitiker i
Canada og FN, Søren Voxted, lektor på SDU og forfatter, Søren
Barlebo Rasmussen, partner i Mobilize Strategy Consulting, ph.d.
og tidligere dekan på CBS, samt Stephen Bruyant-Langer, ledelsesekspert og executive coach.
Hertil en lang række af kommunale topledere og erfarne chefer,
der deler deres erfaringer og inviterer til dialog.

På Ledertræf 2016 kan du høre om og debattere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velfærdsudvikling og faglig ledelse
Tværgående ledelsessamarbejde i praksis
Hvordan vi skal lede velfærd i den offentlige sektor
Faglig ledelse – hvor tæt på er du?
Ændringer af stærke faglige kulturer
Ledelse opad – særlige fokusområder
Kodeks og forvaltningsnormer – hvordan lever normerne
i hverdagen?
Forvaltningens rolle i en forandringstid
Når digitalisering ændrer relationen til borgerne på
velfærdsområderne
Den professionelle leders ”tredje øje”

Kom og brug en dag på at få ny inspiration, deltage i ledelsesdiskussioner og få mulighed for at netværke på tværs af kommuner og fagområder.

Du kan tilmelde dig og læse mere her:
www.kl.dk/ledertraef2016

”De gode svar findes bedst i
fællesskab”
Nye former for politikskabelse er ved at få fodfæste i de danske kommuner. Nogle opretter opgaveudvalg, hvor politikere, frivillige, borgere og erhvervsdrivende kan få plads om bordet. Andre
steder får borgerne ligefrem retten over egne budgetter. Vi har spurgt professor i statskundskab
på Syddansk Universitet Ulrik Kjær, hvad der kendetegner den kommunale politikudvikling
netop nu.

Q
A

Q
A

Når du ser på tværs af landet og på den
måde, der udvikles politik på i kommunerne, hvad ser du så?
Først og fremmest ser jeg mange kommuner,
der træder nyt land og eksperimenterer med
nye måder at arbejde på. Det gælder både
den måde, man indretter de politiske udvalg
på, f.eks. med midlertidige opgaveudvalg –
såkaldte § 17 stk. 4-udvalg – men også måden, man f.eks. indretter sin direktion på.
Derudover ser jeg især to typer hensyn,
som kommunerne forsøger at integrere i deres arbejde med udviklingen af politik: På
den ene side et hensyn til, eller en opfattelse
af, at de gode svar bedst findes i fællesskab
– et netværksfokus, om man vil, hvor flere
f.eks. bliver inviteret ind i politiske udvalg.
På den anden side må de tage hensyn til,
at kommunen som institution skal være så
gennemskuelig og transparent som mulig,
og at intet må kunne tilskrives vennetjenester eller gamle vaner.
Det er de to hensyn, der lige nu står over
for hinanden og bokser lidt om pladsen.
Heldigvis ser det ud til, at man alle steder er
nået frem til den konklusion, at begge hensyn er vigtige. Så er det bare om at finde balancen – og den finder man meget forskelligt
rundt omkring. Det er det, der gør, at man
lige nu ser mange forskellige eksempler på,
hvordan man eksperimenterer med metoder
til politikudvikling.

Ulrik Kjær
Ulrik Kjær er professor på Institut for Statskundskab på Syddansk
Universitet. Han har i en årrække beskæftiget sig med kommunestyret i
Danmark, politisk lederskab og udviklingen i det lokale demokrati.
Han er oprindelig uddannet cand.oecon, men erhvervede sig i 1999 en
ph.d. i statskundskab med afhandlingen “Kommunalbestyrelsernes sammensætning”.
Sidste år udgav han sammen med Carsten Lê Madsen bogen ”De sidste
sande amatører” om kommunalpolitikeres rolle i det danske demokrati.
Født i 1969.

Hvad er den tendens et udtryk for?

Hvis man i dag beslutter sig for
at spørge borgerne om noget i en
undersøgelse, er det – lidt karikeret
sagt – ikke for borgernes skyld, men
for kommunens skyld.

Noget af det handler om, at der siden strukturreformen er kommet et større fokus på at
professionalisere hele det kommunale apparat. Det gælder både måden, embedsmændene arbejder på, men også måden, man er
lokalpolitiker på. Det er i virkeligheden en
meget professionel måde at gribe opgaven an
på, når man lægger så stort et fokus på netværk og gennemsigtighed, sådan som man
også ser det i langt højere grad f.eks. i det private erhvervsliv i disse år.

Ulrik Kjær,
professor i statskundskab på Syddansk Universitet.

—

45

—

›

Tre eksempler på politik på ny

Godt hver anden
kommune bruger
særlige udvalg

Lokal medbestemmelse i Assens Kommune
I Assens Kommune har man de seneste år arbejdet med at udvikle kommunen som et fællesskab. Det gør man bl.a. ved at engagere og oprette lokalråd
i de mange mindre byer, som Assens Kommune i dag består af som følge af
strukturreformen. Arbejdet med lokalrådene er iværksat af kommunens
innovations- og medborgerskabsudvalg, der løbende søger at styrke nærdemokratiet lokalt og samarbejdet på tværs af de forskellige byer.

Antal § 17 stk. 4-udvalg fordelt på
kommuner, pct.

0

1

2

+3

23,6

Et udvalg til det meste i Ikast-Brande Kommune
I Ikast-Brande Kommune havde politikerne længe haft et ønske om at
arbejde mere på tværs af traditionelle forvaltningsskel og fagsiloer. Derfor
nedsatte de efter det seneste kommunalvalg et § 17 stk. 4-udvalg, der
løbende kan arbejde med forskellige dagsordener. For at sikre synergi mellem arbejdet med de forskellige dagsordener er det eneste faste medlem
af udvalget formanden. De resterende medlemmer skifter ud og ind alt
efter temaet. Til en start har udvalget beskæftiget sig med fire temaer, men
forventer at udvide porteføljen med flere som arbejdet skrider frem.

39,8
14
22,6
FIGUR 1 — Flere kommuner
prøver kræfter med nye udvalgsformer. I april 2016 foretog Mandag Morgen en kortlægning af kommunernes
brug af § 17 stk. 4-udvalg, der
arbejder med et bestemt tema
i en afgrænset periode. 56 ud
af 93 kommuner havde oprettet mindst ét af den slags udvalg.

Ny politisk struktur i Gentofte Kommune
Siden 2015 har Gentofte Kommunes kommunalpolitikere skullet navigere
i en helt ny politisk struktur, hvor antallet af møder i de stående udvalg er
reduceret til en tredjedel. I stedet er der nedsat en række opgaveudvalg – § 17
stk. 4-udvalg – der behandler aktuelle temaer i en afgrænset periode. Det er
kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvad udvalgene skal arbejde med, og
udvalgene består typisk af fem politikere og ti borgere eller lokale erhvervsdrivende, der har interesse i en særlig sag. Udvalgene har bl.a. arbejdet med
en ny ungepolitik, trafikpolitik og integration af flygtninge. Arbejdet følges
af forskere fra Roskilde Universitet, der løbende evaluerer processen.

KILDE — Mandag Morgen, april
2016.

KILDE — Mandag Morgen på baggrund af samtaler med de pågældende kommuner.

NOTE — Kortlægningen blev
foretaget via en rundspørge til alle
kommuner. 93 ud af 98 kommuner
deltog i besvarelsen.

Og så tror jeg grundlæggende, at det er et
udtryk for, at man godt ved, at man ikke
har været god nok til det tidligere. Det
gælder både, når det kommer til at involvere relevante aktører, hvor det giver
mening, og når det kommer til at arbejde
åbent og på en måde, så alle, der vil, kan
følge med i, hvor og hvorfor beslutninger
træffes.

Q
A

lem at pege indad og udad – og lige nu
peger pendulet så mest på at udvikle og
rette opmærksomheden indad. For 1015 år siden var det omvendt. Der brugte
man en masse energi og ressourcer på
borgerundersøgelser og på at etablere
tværkommunale samarbejder.
Hvis man i dag beslutter sig for at spørge borgerne om noget i en undersøgelse, er
det – lidt karikeret sagt – ikke for borgernes skyld, men for kommunens skyld. Man
spørger ikke, for at nogen skal opleve at
blive inddraget, men for at kvalificere opgaveløsningen. Så kan man så sige, at det
i sidste ende forhåbentlig også kommer
de borgere, det er relevant for, til gode, og
derfor ikke alene er et projekt, der handler
om at kigge indad for egen skyld.

Hvor befinder vi os nu i forhold til for 10
år siden?
Jeg synes, at noget af det, der kendetegner
kommunernes arbejde lige nu, er, at en
stor del af aktiviteterne peger indad. Der
er et stort fokus på at udvikle kommunen
som organisation og som institution.
Det er der sådan set ikke noget nyt i.
Historisk set skifter fokus som regel mel-

AF JENS REIERMANN

Q

Du siger, man veksler mellem udad og
indad. Nogle ville jo sige, at det store

jre@mm.dk
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fokus på fænomener som borgerinddragelse og samskabelse netop er at rette
fokus udad. Hvad siger du til det?

A

Lige nu er der små tegn på, at vi er på
vej tilbage mod et fokus på at arbejde
udadvendt med kommunens udvikling.
Pendulet er så at sige lige sat i svingninger igen. Det er f.eks. det, en arbejdsform som samskabelse er et udtryk for.
Der ser vi, at flere kommuner prøver nye
ting af, om end der stadig er et stykke
vej til, at det i praksis rodfæster sig i alle
98 kommuner.
Det samme gælder for så vidt det nye
fokus på tværkommunalt samarbejde,
der ligger i den kommende runde af frikommuneforsøg. Her har man jo netop
stillet det op som et benspænd, at kommunerne skal løfte blikket og arbejde
sammen i udviklingen af politikker.

Vi co-creater fremtidens velfærdsløsninger
Hvad gør man som kvindelig, tissetrængende
kørestolsbruger på Skanderborg Festival, hvor
toiletforholdene mildest talt er besværlige?
Det er en stor udfordring, som desværre rækker
langt ud over festivaldeltagelse og ind i hverdagen for kvindelige kørestolsbrugere, der er mere
udfordret i forhold til at lade vandet end mandlige. Det har både sociale og fysiske konsekvenser som for eksempel blærebetændelse, inkontinens og manglede lyst til at forlade hjemmet
til følge. Denne og andre udfordringer for unge
med handicap kan snart være fortid på grund af
co-creation-projektet Velfærdsfabrikken.
Der er mange metoder til udvikling af nye
velfærdsløsninger. En af dem, co-creation, er
den gennemgående metode i Velfærdsfabrikken. ”I projektet arbejder vi med at engagere
virksomheder, offentlige instanser og unge med
handicap i udviklingen af nye produkter og services, som kan lette dagligdagen for mennesker
med handicap,” fortæller Ana Maria d´Auchamp
fra Teknologisk Institut, der leder Velfærdsfabrikken sammen med Rasmus Hyttel Friberg
fra SUMH. To års projektforløb og en masse erfaringer rigere, gør Ana Maria d´Auchamp status.

“

De unge med handicap oplever, at deres meninger, erfaringer og
behov bliver taget alvorligt. De sidder med en ekspertviden, som kan
omsættes til konkrete løsninger.
Udvikling i en win-win-win-mølle
Projektet er et ’eksperiment’, ikke kun på grund
af sammensætningen af deltagerne, men også
fordi deltagerne leger, skaber, ændrer og tester
produkter og ydelser på en helt ny måde. ”Virksomhederne og slutbrugerne sidder sammen og
udvikler på hverdagens udfordringer og behov.
Virksomhederne og kommunerne får indsigter,
som de ikke kunne have fået på anden vis. Og de
unge med handicap oplever, at deres meninger,
erfaringer og behov bliver taget alvorligt. De sidder med en ekspertviden, som kan omsættes
til konkrete løsninger,” fortæller Ana Maria
d´Auchamp.

Velfærdsfabrikken tester prototypen på et mobilt hejsesystem på Skanderborg Festivals handicapcamping.
Foto: ©Astrid Dalum

Sammen står vi stærkere
Fire grupper har arbejdet med nye løsninger på
udfordringerne usynligt handicap, tilgængelighed
i det offentlige rum, toiletudfordringen samt de
forkerte varer. Der er allerede kommet gode resultater ud af projektet, eksempelvis har gruppen med toiletudfordringen udviklket en prototype, som blev testet på Skanderborg Festival.
Resultater, metoder og erfaringer kan man høre
om til projektets afslutningsarrangement d. 22/9.

“

Det er meget klogere og bedre
for alle parter, hvis vi med handicap selv er med til at konstruere
de kasser, vi skal passe ind i.”
Antoinett Vebel Farao, der er med i toiletudfordringsgruppen, er ikke i tvivl om, at co-creation
er vejen frem: “Det er meget klogere og bedre for
alle parter, hvis vi med handicap selv er med til at
konstruere de kasser, vi skal passe ind i,” fortæller
hun og fortsætter: “Jeg synes, Velfærdsfabrikken
gør det, som alle burde gøre. Vi identificerer udfordringerne og samskaber de nye og bedre løsninger med åbne arme mod omverdenen”.

Facilitering sikrer udviklingen
Rollen som facilitator er dog afgørende for at
sikre fremdrift og forankring i et projekt som
Velfærdsfabrikken. ”Man kan kalde Rasmus og
mig for en slags fødselshjælpere. Vi skubber
tingene i den rigtige retning, guider, kommer
med inspiration, motiverer og styrer det metodiske. Det er nødvendigt med en styret proces,
så grupperne kan koncentrere sig om deres
udviklingsarbejde. Og nu, hvor vi nærmer os
afslutningen af projektet, er vores fornemste
opgave at sikre, at grupperne lever videre efterfølgende,” fortæller Ana Maria d´Auchamp.
Fakta om Velfærdsfabrikken
Projektet startede i oktober 2014. I starten af 2015 gennemførte Velfærdsfabrikken
seks arrangementer, hvor unge med handicap
identificerede 20 udfordringer af både fysisk
og ikke-fysisk karakter. Fire arbejdsgrupper
arbejdede herefter videre med hver deres udfordring. Design thinking og co-creation har
været de gennemgående metoder i hele projektet. Velfærdsfabrikken kører frem til 1. oktober 2016 og er støttet af VELUX FONDEN.

Kom til gratis seminar om co-creation i praksis
Velfærdsfabrikken er ved at nå sin afslutning efter to års arbejde med co-creation mellem unge med handicap, offentlige organisationer og private virksomheder. Alle med
interesse for co-creation er inviteret til en fortælling om erfaringerne fra projektet. Hvad
sker der, når man arbejder sammen på tværs? Hvilke muligheder er der i samskabelse?
Hvad er vigtigt at være opmærksom på? Og hvor kan det blive udfordrende?
LÆR OM CO-CREATION OG AFPRØV KONKRETE DESIGN THINKING-METODER
Du får inspiration til selv at komme i gang med co-creation, så du ved, hvad du skal tage
højde for. Og du får mulighed for at arbejde direkte med de design thinking-metoder,
vi har anvendt i projektet til at hjælpe samarbejdsgrupperne fremad fra udfordring
til idégenerering og slutteligt konkrete løsninger. Det er værktøjer som rapid prototyping, brugerinterview, LEGO® SERIOUS PLAY® m.m. Arrangementet er en blanding af
inspiration og praktiske øvelser.
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Alle med interesse for udvikling i samarbejde
med slutbrugere, kommuner og virksomheder.
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