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”Bæredygtig velfærd
kræver, at både politikere
og embedsværk begynder
at arbejde på nye måder.”
Kirsten Terkilsen
borgmester
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Forord

DESTINATION:
BÆREDYGTIG
VELFÆRD

N

år 25 borgere, en præst og en kommunaldirektør mødes over et måltid mad, de selv har lavet og som
kommunekassen har finansieret, så er det
hyggeligt. Men det er også et eksempel på
det, der i Hedensted Kommune bliver kaldt
for bæredygtig velfærd. Det er det også, når
ansatte i Jobcentret finder nye jobmuligheder for langtidsledige sammen med lokale
virksomheder, eller når forældre og skolefolk samarbejder om at drive en fritidsklub
for byens teenagere.
For velfærd er noget, vi skaber sammen.
Det sker hver dag, når mennesker mødes –
på arbejdspladserne og i institutionerne, når
vi har fri, og når vi ses i vores lokalsamfund.
Overalt i det kommunale Danmark bliver
der i disse år taget livtag med et velfærdsideal, der ser kommunen som en butik, hvor
borgerne kan vælge frit på hylderne – og hvor
gode løsninger er noget, der kommer i faste
pakker uden hensyn til, hvem modtageren er.
Den velfærdsmodel kan ikke bære.
Det kan den ikke, fordi de offentlige ressourcer er knappe, og fordi den kommunale
velfærdsbutik aldrig vil kunne leve op til
kundernes forventninger. Og det kan den
ikke, fordi gode liv ikke kan leveres som
standardiserede ydelser. Hvad der er velfærd for den ene, er det ikke nødvendigvis
for den anden.
Derfor er borgere, politikere, ansatte,
frivillige og erhvervsdrivende i Hedenstederne gået i gang med at definere den fælles
velfærd bedre, klogere og ikke mindst med
plads til flere.
For byråd, medarbejdere og ledere i kom-

munen betyder det, at de skal øve sig i altid at tage udgangspunkt i borgeren. Hvad
drømmer den enkelte om, hvad er løsningen, og hvem skal hjælpe den på vej? For
borgerne betyder det, at de skal være mere
med til at bestemme – og til at gøre. De skal
eje de gode ideer lokalt og føre dem ud i livet.
Publikationen her er blevet til i samarbejde mellem Hedensted Kommune og
Mandag Morgen. Det er den, fordi vi tror
på, at den rejse, som Hedenstederne har påbegyndt, kan være med til at vise vejen til en
velfærd, hvor flere bidrager og er fælles om
at løse udfordringerne.
Der er stadig et stykke til mål, og der er
garanteret mange svinkeærinder og omveje undervejs, men vi begynder at ane små
glimt af destinationen – bæredygtig velfærd
– i horisonten. Det er de glimt, vi med publikationen viser, fejrer og forventer at kunne
lære en masse af.
De kan pege på, hvor det lykkes, hvor det
er svært, og hvor dilemmaerne dukker op
undervejs. Vi håber, det vil inspirere, vække
undren og sætte gang i diskussionerne. Lad
os tales ved om det.
God læselyst!
Kirsten Terkilsen
borgmester, Hedensted Kommune
Jesper Thyrring Møller
kommunaldirektør, Hedensted Kommune
Morten Hyllegaard
direktør, Mandag Morgen
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Læsevejledning

SÅDAN FINDER
DU RUNDT

Publikationen ’En velfærd, der kan bære’
sætter ord og billeder på de forandringer, som sker i Hedenstederne – de 31
lokalsamfund, der tilsammen udgør Hedensted Kommune – i arbejdet med at
gøre velfærden mere bæredygtig. Publikationen består af artikler og cases, der
præsenterer forskellige perspektiver og
eksempler på forandringerne, sammen
med opgaver, refleksionsspørgsmål og
replikker, der kan hjælpe ”oversættelsen”
til egen hverdag på vej.

kerneopgaver og bevægelsen for borgeren kan oversættes til konkrete forandringer i hverdagen.
I kapitel 3 giver vi ordet til lokalsamfundene. I artiklen ’Sammen og hver for
sig’ kan du læse om, hvordan borgerne
i Hedenstederne tager sagen i egen
hånd, og du kan dykke ned i eksempler
på, hvordan virksomheder og borgere
samarbejder med kommunen om at gøre
Hedenstederne til et bedre sted at bo og
arbejde.

Publikationen er inddelt i tre kapitler:
SÅDAN ER PUBLIKATIONEN BLEVET TIL
Publikationen er blevet til i et samarbejde
mellem Hedensted Kommune og Mandag Morgen. Vi mener, at der er behov
for en nytænkning af velfærden. Og vi
tror på, at vi ved at vise konkrete eksempler på, hvordan man gør tingene på nye
måder, kan være med til at skubbe på
den udvikling.

I kapitel 1 beskriver vi visionen om en
velfærd, der kan bære. Her kan du bl.a.
læse artiklen ’Det bedste sted at bo’, der
tegner de overordnede linjer og giver
en forsmag på de temaer, dilemmaer og
løsninger, som bliver udfoldet i resten af
publikationen.
I kapitel 2 sætter vi fokus på det at være
i forandringen. Her kan du bl.a. læse artiklen ’Undskyld vi roder’, der zoomer
ind på, hvad det betyder for ledere og
medarbejdere i Hedensted Kommune
at skulle gøre tingene på nye måder, og
du kan få inspiration til, hvordan fokus på
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Research og interview til publikationen
er gennemført af Mandag Morgen i perioden fra september 2015 til februar 2016.
Arbejdsmetoden har været journalistisk,
og Mandag Morgen har haft den fulde
redaktionelle frihed.
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Inspiration

FRA INSPIRATION
TIL FORANDRING

D

en publikation, du sidder med i
hånden, indeholder seks forskellige
cases, der på hver deres måde er eksempler på nogle af de nye måder at tænke,
organisere og arbejde med velfærden på i Hedensted Kommune. Forhåbentlig vækker eksemplerne interesse, undren og lyst til selv at
prøve nye ting af.
Du og dine kolleger kan dykke længere ned
i eksemplerne ved at tage udgangspunkt i opgaverne nedenfor. Opgaverne kan hjælpe til
– med inspiration fra eksemplerne – at sætte
skub i forandringen.

den’ på side 39 og ’Velkomstsamtaler, festfyrværkeri og fælles forventninger’ på side 48.
De to cases handler om, hvordan samarbejde
med lokale virksomheder, frivillige og pårørende er centralt for at kunne løfte kerneopgaven og skabe bevægelsen for borgeren.
Lav en liste over de aktører i og uden for organisationen, som du samarbejder med i dag.
Vis den til en kollega eller til din leder, og tag
en snak om, hvem der er vigtigst for, at I lykkes med jeres opgave – og om der er nogen, I
godt kunne tænke jer at føje til listen. Hvis der
er det, kan I fortsætte snakken med en overvejelse om, hvordan I kan få skabt et samarbejde med dem, og hvem der tager kontakten?

Hvordan kommer vi videre
med forandringsprocesserne?

Er der noget, vi skal gøre mindre af?

Vælg den af de seks cases i publikationen,
som du synes er mest interessant. Vis den til
en kollega, eller tag den med på et afdelingsmøde, og benyt lejligheden til at tale om disse
ting:

Læs sammen med en kollega casene ’Familierne for bordenden’ på side 15 og ’Mission:
Gør Tørring smuk’ på side 41. De to cases
handler om, hvordan de ansatte i kommunen
indimellem skal trække sig lidt tilbage, så andre kan komme til. Sæt dig sammen med en
kollega og overvej:

✳H
 vad er det interessante i casen?
✳ Hvad i casen undrer jer?
✳H
 vad i casen inspirerer jer til at gøre noget
anderledes i jeres egen hverdag?
✳H
 vis I synes, der er andre, der burde læse
casen, så sig det gerne videre.

✳E
 r der områder eller opgaver, som du eller dine kolleger med fordel kunne trække jer lidt tilbage fra?
✳H
 vem kunne det i så fald give plads til?
✳H
 vad er det første skridt til at sætte gang
i den proces?

Hvem skal vi samarbejde med?
Læs casene ’Et job fra den ene dag til den an-

9

Læsevejledning

HEDENSTEDERNE
I BEVÆGELSE
I Hedensted Kommune har man siden 2012 arbejdet med bæredygtig
velfærd som pejlemærket for, hvor
kommunen skal bevæge sig hen.
Kort sagt er det velfærd, der både
socialt og økonomisk kan hænge
sammen og holde i fremtiden. Målet
med bæredygtig velfærd er at skabe
en kommune, hvor flere er sammen
om opgaverne, og hvor pengene bliver brugt bedst muligt. Det handler
ikke kun om sorte tal på bundlinjen,
men også om at skabe den bedste
kommune at bo i for børn og voksne
i og omkring Hedenstederne.
Vejen til en bæredygtig velfærd er
brolagt af politikere, medarbejdere
og ledere i Hedensted Kommune,
der i højere grad arbejder sammen
med borgere, frivillige og lokale
virksomheder om at finde de bedste
løsninger. Det, man mange steder
kalder for samskabelse.
KERNEOPGAVER OG BORGERE
I BEVÆGELSE
Vejen til bæredygtig velfærd skal
også findes i den måde, kommunens forskellige arbejdsområder er
organiseret på. Alt for længe har løsningerne været defineret af, hvilken
fagsilo der sad på opgaven, og tværfaglighed har været en mulighed
mere end et vilkår.
Det har Hedensted Kommune i
januar 2015 taget den endelige konsekvens af og vinket farvel til traditionelle forvaltningsskel. I stedet har
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kommunen ladet fire kerneopgaver
danne ramme om kommunens organisering.
Kerneopgaverne er Fritid & Fællesskab, Læring, Beskæftigelse og
Social Omsorg, og de definerer arbejdet med udgangspunkt i dem,
det egentlig handler om: borgerne.
Til hver kerneopgave er der derfor

også beskrevet en bevægelse for
borgeren, som medarbejderne og
borgerne sammen skal arbejde med.
Det er bevægelsen, der er målet.
Altså det, at der sker en positiv udvikling i borgerens liv i mødet med
kommunen. Det er det mål, der definerer, hvor arbejdet skal begynde
og føre hen.

4 kerneopgaver
Sammenhængen mellem de fire kerneopgaver og den tilhørende bevægelse for
borgeren.

Social
Omsorg
Læring

Beskæftigelse

Fritid og Fællesskab

Fritid og Fællesskab: At man både kan bidrage til og deltage i fællesskabet og de
fælles muligheder, så man selv – og andre mennesker – har et godt liv.

Læring: At barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job.
Beskæftigelse: At det enkelte menneske kommer i job eller uddannelse, sådan at det

kan klare sig selv økonomisk.

Social Omsorg: At det enkelte menneske får den rådgivning, støtte og omsorg, der gør,
at det løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

10

”Jeg tror på, at der er stor
værdi i at give plads til at
prøve ting af, lave fejl og rette
til – også i en kommunal
virkelighed.”
Thomas Frank
leder af HR og Analyse
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Hammer

Hjortsvang

Aale

Rask Mølle
Flemming

Tørring
Uldum

Hornborg
Korning

Ølholm-Langskov

Lindved

Løsning
Øster Snede

Hedensted

Daugård

HEDENSTEDERNE
– 31 BÆKKE SMÅ …
EN VELFÆR D, DER K A N BÆR E
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Mellem Vejle og Horsens ligger 31 lokalsamfund med navne som Flemming,
Løsning, Snaptun og Øster Snede. Tilsammen dækker de et areal på knap
550 km2 og udgør Hedensted Kommune – eller det, der også bliver kaldt Hedenstederne. Fælles for de 31 landsbyer er et stærkt lokalt sammenhold og
et ønske om at gøre tingene selv – og på sin egen måde. Derfor er det fælles
motto for Hedenstederne også blevet: ”For alle der vil”. Og det bliver efter
alt at dømme ikke ved de pæne ord. Faktisk kårede Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd i 2011 Hedenstederne til at være et af de bedste steder at bo
uden for Hovedstadsområdet.

Eriknauer

Hjarnø
Snaptun

Ølsted
Glud
Stenderup

Bjerre
As

Rårup
Urlev
Hornsyld

Ørum
Vrigsted
Barrit

Juelsminde

Stouby
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#1

KURSEN
ER SAT

I Hedenstederne er kursen sat mod en mere bæredygtig velfærd,
hvor flere er sammen om at løse udfordringerne, og hvor opgaven
ikke er ydelser – men borgernes gode liv.
På de følgende sider dykker vi ned i visionen om en velfærd, der
kan bære. Artiklen ’Det bedste sted at bo’ beskriver pejlemærkerne
i visionen og giver en forsmag på de temaer, dilemmaer og
løsninger, som bliver udfoldet i resten af publikationen. I de to cases
’Familierne for bordenden’ og ’Sammen om at tage godt imod’ kan
du læse eksempler på, hvordan medarbejdere og ledere i Hedensted
Kommune gør visionen til virkelighed i arbejdet med kerneopgaven
og bevægelsen for borgeren.
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Case

FAMILIERNE
FOR BORDENDEN

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 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
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støtte. Det er familier, som ofte har
mange forskellige kommunale medarbejdere involveret fra både jobcenter,
familieafdeling, handicapafdeling og
skole.

Ud af kommunens kløer
”De her forældre oplever ofte, at de er
i kommunens kløer,” fortæller Anne
Grete Jensen, der er projektleder i ’Familier på vej’.
”De er bange for, at deres børn bliver
fjernet, og har samtidig svært ved at
sætte ord på, hvad de egentlig har brug
for. Det er der til gengæld en masse
forskellige fagprofessionelle, som er
rigtig gode til. Og indimellem kan de
godt komme til at mase forældrene lidt
i forsøget på at hjælpe,” fortsætter hun.
Derfor er et helt centralt fokusområde i ’Familier på vej’, at familierne
får tillid til, at kommunen vil dem det
godt. Og det er noget, der kan tage tid
at få opbygget, fortæller Anne Grete
Jensen.
”Vi skal hele tiden vise familierne
med både ord og handlinger, at vi vil
dem, og at vi vil dem på deres betingelser. Og så arbejder vi meget målrettet
med at sikre, at familierne bliver mødt
med den tilgang alle steder i kommunen – hvad enten det er i skolen, hos
den praktiserende læge eller et tredje

Case

sted – for ellers kan relationen nemt
kortslutte,” siger Anne Grete Jensen.

Hvad har du ikke brug for?
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 faktisk
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.

En plan med plads til drømmene
Målet med ’Familier på vej’ er, 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 hel-
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bred hos en eller begge forældre, eller
det kan være, at børnenes evne til at
være sammen med andre børn skal
hjælpes lidt på vej. Men første skridt er,
at familien 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.
Når Karin Kiilerich skal pege på
nøglen til at få skabt de forandringer,
som familierne drømmer om, er svaret intensitet og fleksibilitet. Intensiteten handler om, at indsatsen skal
være målrettet og så kort som mulig.
Fleksibilitet handler om, at medarbejderne kan sætte ind der, hvor familien
selv siger, at udfordringerne er lige nu
og her. Det betyder f.eks., at hun gerne tropper op hjemme hos en familie
hver aften kl. 20 i en uge for at støtte
forælderen i at få lagt børnene i seng i
ordentlig tid, så de kan være udhvilede
til næste skoledag.
”Hvis det er det, der skal til, for at
børnene kommer i skole, og at forælderen i øvrigt har overskud til at prøve
at få et arbejde, så er det der, vi sætter
ind,” siger hun.
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Replik
Jeg synes, den vigtigste læring i casen er,
at vi kun kan lykkes med kerneopgaven
og med at skabe bevægelsen for borgeren, når familierne har styringen i deres
eget liv. Og hvis familierne skal have
det, kræver det, at vi som professionelle
indtager en anden position i samarbejdet, end vi har været vant til. For så gør
familierne det også.
Jeg mener, at kommunens samarbejde
med borgerne – på tværs af kerneopgaver og målgrupper – i langt højere grad
skal være på borgernes præmisser. I forhold til de familier og borgere, som har
flere udfordringer og derfor har kontakt
med flere fagpersoner, betyder det, at en
koordinerende fagperson nok ikke er til
at komme uden om.
René G. Nielsen, chef for Læring
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Foto

Aarstiderne

Foto
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Case

SAMMEN OM AT
TAGE GODT IMOD

H

vad kunne vi godt tænke os,
at vi gjorde bedre i Hedenstederne? Det var spørgsmålet,
som Anders Korsgaard, Stine Bech
Jensen og Pia Hermanstad stillede hinanden, da de mødtes for første gang på
en workshop i marts 2015. Til daglig
arbejder de som henholdsvis souschef
i UU-vejledningen, tosprogskonsulent
i Læring og leder af kommunens ungeenhed i Beskæftigelse. Og så er de alle
tre en del af det første hold deltagere
på kulturudviklingsforløbet ’Nye veje’
i Hedensted Kommune.
Spørgsmålet gav anledning til en
snak om de mange unge flygtninge,
som er kommet til Hedenstederne de
senere år. Det er unge, der ikke taler
dansk, og som kommer fra helt anderledes uddannelsessystemer end det
danske. Men de skal – ligesom alle andre børn og unge i Hedensted Kommune – blive klar til job eller uddannelse.
”Vi havde alle tre en klar oplevelse
af, at her var en udfordring, som gjorde, at vi blev nødt til at gøre noget anderledes,” fortæller Stine Bech Jensen.
Udfordringen bestod bl.a. i, at det
var svært for de almindelige folkeskoleklasser at rumme de mange unge,
som ikke taler dansk.
”Vi kunne se, at der sad 8.- og
9.-klasseselever rundt omkring på
skolerne, der ikke fik noget ud af undervisningen, fordi de ikke kunne
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forstå dansk. Og så bliver man altså
ikke klar til job eller uddannelse,”
forklarer Anders Korsgaard.

Fra udfordring til løsning
Udfordringen var de tre enige om. Til
gengæld havde de – med deres forskellige baggrunde – forskellige perspektiver på, hvordan en løsning kunne se
ud, og hvad der var vigtigt at tænke
ind. Pia Hermanstad var især optaget
af, at de unge kom ind på en uddannelsesvej, der sikrede dem gode muligheder for beskæftigelse i fremtiden, Stine
Bech Jensens fokus var at få skabt de
optimale rammer for, at de unge blev
rigtig gode til det danske sprog, mens
Anders Korsgaard især havde blik for
de unges muligheder for at blive en del
af det sociale fællesskab i skolen.
De tre satte sig derfor sammen og
begyndte at skitsere forskellige mulige
løsninger på, hvordan de unge kunne
blive klar til uddannelse eller job.
Som en del af det arbejde indhentede de erfaringer fra andre kommuner,
og der blev kigget tilbage i historiebøgerne efter, hvordan man havde grebet udfordringen an i 1990’erne, hvor
flygtninge kom i stort antal fra Balkan.
Stine Bech Jensen hæftede sig især ved
den store rolle, som lokalsamfundene
dengang spillede, og blev overbevist
om vigtigheden af, at undervisningen
skulle foregå i de unges lokalområde,
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”Hvis vi havde
arbejdet hver for sig med
denne her udfordring,
så tror jeg ikke, at vi var
kommet frem til en model,
der håndterer både det
sproglige, det sociale, det
uddannelsesmæssige og det
beskæftigelsesorienterede i
integrationen på én gang.”
Pia Hermanstad,
leder af Ungeenheden

Case

frem for i centrale modtageklassecentre, som er en løsning, andre kommuner har valgt. Derfor arbejdede
de videre med en model, hvor undervisningen skulle foregå på 10.-klassescentrene på de lokale skoler.

Et skridt ad gangen
I maj 2015 startede den første klasse
for unge med flygtningebaggrund som
et forsøg i Juelsminde. De ti elever kom
fra Syrien, Afghanistan og Eritrea, og
mange af dem var flygtet alene til Danmark uden deres forældre, søskende
eller bedsteforældre.
De særlige flygtningeklasser fungerer som et midlertidigt tilbud, indtil
de unge er klar til at komme videre,
forklarer Anders Korsgaard:
”De unge går der, indtil de sprogligt og socialt er klar til at komme
over i de almindelige uddannelsestilbud i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse. Men overgangen
sker glidende. Man kan jo f.eks. godt
være med til idræt i en folkeskoleklasse eller tage med på lejrskole, selv
om man ikke har helt styr på nutid og
datid,” siger han.
Ideen er, at de unge flygtninge
får lært dansk og får erfaring med,
hvordan det danske uddannelsessystem fungerer, og samtidig kan være
sammen med andre børn og unge fra
byen i de timer, hvor sproget ikke er
en barriere for, at de kan følge med.
I det hele taget gøres der meget for,
at flygtningene får knyttet bånd til
danske børn og unge – bl.a. gennem
en mentorordning, fælles sociale arrangementer og ved at hjælpe flygtningene i gang med sport og andre
fritidsaktiviteter.
Den model har vist sig at være en
succes. Flere af de unge fra det første
hold er nu blevet så gode til dansk, at

de bruger det meste af skoledagen sammen med deres danske jævnaldrende.
Samtidig er der oprettet klasser i både
Uldum og Tørring, og det er ikke bare
flygtningebørn, men også børn af eksempelvis polakker, som arbejder i
Danmark, der nu går i klasserne.

Fra alle vinkler på én gang
Pia Hermanstad er overbevist om, at
det er samarbejdet på tværs af skole-,
integrations- og beskæftigelsesområdet, der har gjort, at de er kommet
frem til en løsning, der giver de unge
en sammenhængende og meningsfuld
start i Hedenstederne:
”Hvis vi havde arbejdet hver for sig
med denne her udfordring, så tror jeg
ikke, at vi var kommet frem til en model, der håndterer både det sproglige,
det sociale, det uddannelsesmæssige
og det beskæftigelsesorienterede i integrationen på én gang. Så havde vi
sikkert hver for sig lavet nogle forskellige forløb med hvert sit fokus, og som
nok ville fremstå lidt usammenhængende for de unge,” siger hun.
Når Stine Bech Jensen skal beskrive
tremandsgruppens rolle i at få stablet
den nye praksis på benene, bruger hun
ordet katalysatorer. For det er nemlig
ikke dem, der har kontakt med de unge
i dagligdagen. Til gengæld er det dem,
der har skabt rammerne, som lærere
og skoleledere lokalt har fyldt ud.
Men rollen som katalysator handler ikke kun om at sætte i gang. Den
handler også om at holde ved, understreger hun:
”Vi får hele tiden tilbagemeldinger
fra lærerne om forskellige praktiske
udfordringer. Og dem skal vi gå ind i
og hjælpe med at løse. Ellers kan små
udfordringer, som f.eks. mangel på lokaler, vokse sig store og komme til at
blive en unødig stopklods.”
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Replik
Det inspirerer mig meget at se, hvordan
der er blevet etableret et samarbejdsrum, hvor det er udfordringen og
opgaven, der er styrende for, hvad der
tænkes og sættes i gang – og ikke den
enkeltes faglighed, baggrund og traditionelle tilgang til løsninger. De forskellige
fagligheder bruges ikke som et skjold
eller et værn, men er i rygsækken bag
på ryggen og er med til at kvalificere
løsningen. Jeg tror, vi kan lære meget
af den måde at arbejde på, når vi skal
finde løsninger på nye udfordringer.
Peter Hüttel, chef for Læring
og Fritid & Fællesskab

Casen viser mig, hvad vi kan opnå, når
vi er nysgerrige på hinanden og har
tillid til, at vi kan løse tingene sammen.
Den risikovillighed, der ligger i at forsøge noget nyt og anderledes og bruge de
bedste erfaringer både fra hinanden og
ikke mindst fra andre kommuner/institutioner/virksomheder, er afgørende for,
at vi kan lykkes med kerneopgaverne.
H.C. Knudsen,
chef for Beskæftigelse

Artikel

DET BEDSTE STED
AT BO

”B

æredygtig velfærd er en
forudsætning for, at vi
overhovedet kan blive
ved med at have et velfærdssamfund.
Øvelsen er at få det til at ske i praksis.”
Ordene er kommunaldirektør Jesper Thyrring Møllers. De er formuleret med baggrund i den kurs, som
politikerne i Hedensted Kommune
har sat for den rejse mod et mere
bæredygtigt velfærdssamfund, som
medarbejdere, ledere og ikke mindst
borgere i Hedenstederne er ude på i
disse år.
Rejsen begyndte for alvor en decembermorgen i 2011, hvor borgmester, udvalgsformænd og kommunaldirektør var samlet for at tage det
første kig på kommunens budget for
2013. Det så ikke opløftende ud.
”Forud for mødet havde vi i ledelsen
udpeget nogle steder, hvor vi kunne
skære og omprioritere for at få kassen
til at gå op. Men i løbet af mødet blev
politikerne enige om, at det skulle vi
simpelthen ikke mere. Det, vi i stedet
ville, var, at skabe et økonomisk råderum, så vi rent faktisk kunne begynde
at fokusere på kvalitet og på langsigtede, gode løsninger,” fortæller Jesper
Thyrring Møller:
”Det er jo i virkeligheden den eneste vej til, at Hedenstederne bliver ved
med at være det bedste sted at bo, leve
og arbejde.”

Nej tak til discount
Politikerne tog fra mødet med visionen om en bæredygtig velfærd. Når
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Jesper Thyrring Møller skal beskrive,
hvordan der ser ud i en kommune,
hvor velfærden er netop det – bæredygtig – så starter han med de tre p’er:
penge, personale og produkt.
”Vi skal væk fra den situation, hvor
vi hele tiden er pressede af, at vi ikke
har penge eller personale nok, og af,
at vi som kommune faktisk ikke altid
har løsningen på problemet.”
Bæredygtig velfærd handler nemlig
ikke kun om økonomi og om, at man
ikke kan bruge flere penge, end man
har. Det handler også om at skabe reel
værdi for mennesker. Og i virkeligheden er der slet ikke noget alternativ,
mener Jesper Thyrring Møller:
”Hvis vi ikke lykkes med det her,
bliver vores fælles velfærd reduceret
til discountløsninger, der er defineret
af, hvad der lige er råd til, og hvor ansvaret lige er blevet placeret, og ikke
hvad der er den bedste løsning. Det er
der ingen, der er tjent med,” siger han.

En ny politisk spillebane
Et afgørende skridt på vejen mod en
velfærd, der kan bære, har været at få
defineret, hvad kommunens kerneopgaver er, og at få etableret en organisation, der arbejder fokuseret og målrettet
med at løfte disse opgaver bedst muligt.
Derfor har byrådet, med borgmester Kirsten Terkilsen i spidsen,
sprængt den 40 år gamle politiske
struktur i stumper og stykker, og i stedet etableret fire nye politiske udvalg
– ét for hver kerneopgave: Læring,
Beskæftigelse, Fritid & Fællesskab og
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Aarstiderne
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Social Omsorg. Læs mere i ’Hedenstederne i bevægelse’ på side 10.
Bæredygtig velfærd kræver nemlig,
at både politikere og embedsværk begynder at arbejde på nye måder, fortæller Kirsten Terkilsen:
”Med den nye organisering har vi
som politikere givet os selv mulighed
for at spille på en større bane, hvor vi
ikke kun nikker til en sagsfremstilling, som forvaltningen har lavet, men
rent faktisk diskuterer og træffer nogle
beslutninger om, hvor vi gerne vil bevæge os hen som samfund.”
Det sker f.eks., når byrådet afholder
månedlige dialogmøder, hvor medlemmerne selv sætter dagsordenen.
Og sammenhængen sikres, ved at de
fire kerneopgaveudvalg altid holder
møde på samme tidspunkt, så de også
kan mødes og diskutere på tværs af
udvalgene, når behovet opstår. Læs
mere i ’Plads til politiske prøveballoner’
på side 30.

Fra gulerødder til gode måltider
Tilskyndelsen til at gøre noget anderledes kan findes mange steder. Både
Kirsten Terkilsen og Jesper Thyrring
Møller har fundet inspiration til kommunens arbejde med kerneopgaverne
i fødevarevirksomheden Aarstiderne,
der har til huse i Barrit – en af de 31
Hedensteder. Fra at være et konventionelt landbrug presset af effektiviseringskrav og røde tal på bundlinjen,
har virksomheden genopfundet sig selv
som succesfuld leverandør af økologiske måltidskasser, der gør det lettere for
mangt en familie landet over at få sunde og hurtige retter på middagsbordet:
”Hos Aarstiderne er de gået fra at
ville levere alle mulige slags grøntsager og have et stort, varieret udbud til
at fokusere målrettet på, hvordan de
kan gøre det let for familier at få gode,
sunde og ustressede måltider i hverdagen. På samme måde arbejder vi os i
Hedensted Kommune væk fra at have
fokus på alle mulige forskellige ydelser,
som vi skal levere, til at tænke, at vores
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opgave først og fremmest er at skabe
rammerne for gode liv. Det er det, vi
gør ved at fokusere på kerneopgaverne
og bevægelsen for borgeren, frem for
på de enkelte ydelser,” forklarer Jesper
Thyrring Møller.
Men at få defineret, hvad der egentlig
ligger inden for den kommunale kerneopgave, er ikke nogen nem øvelse, fortæller René G. Nielsen, der er chef for
Læring.

”Forudsætningen for, at
vi kan få mere bæredygtig
velfærd, er, at vi finder
løsningerne sammen – på
tværs af forvaltninger og
fagområder og sammen
med borgerne.”
Kirsten Terkilsen,
Borgmester

”På den ene side understøtter det at
arbejde med en kerneopgave, at vi fokuserer på det, der er vigtigt. På den
anden side giver det også mulighed for,
at alt muligt kan blive en kommunal
opgave, fordi rigtig meget kan være en
forudsætning for at lykkes med kerneopgaven,” siger han.
Det dilemma viser sig f.eks., når Hedensted Kommune tilbyder parterapi
til forældre, der er i risiko for skilsmisse. Nogle vil måske undre sig over, at
det skulle være en kommunal opgave at
redde ægteskaber. Men ifølge ledende
sundhedsplejerske Grethe Stjernholm
giver det god mening, når man tænker
på de konsekvenser, som en skilsmisse
ofte har for børnene:
”Alle, der har mødt et barn, hvis forældre er ved at blive skilt, ved, hvad det
kan betyde for børnenes trivsel og deres muligheder for at følge med i skolen. Når vores kerneopgave er at skabe
læring, betyder det, at vi bliver nødt til
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at tænke hele vejen rundt om barnet,
når vi skal finde ud af, hvordan vi løser
opgaven.”

Ud af direktionsgangen
Selv om ’bæredygtig velfærd’ og ’kerneopgave-organisering’ er abstrakte
begreber, der umiddelbart passer bedre
ind på direktionsgangen eller på universitetet end i dagplejen, så er det
ifølge Kirsten Terkilsen vigtigt med
nogle fælles pejlemærker til at drive udviklingen fremad. Men det er også helt
nødvendigt, at tankegangen bag ordene
kommer ud at leve – blandt medarbejdere i kommunen og i høj grad også
blandt borgerne:
”Forudsætningen for, at vi kan få
mere bæredygtig velfærd, er, at vi finder løsningerne sammen – på tværs af
forvaltninger og fagområder og sammen med borgerne. Og det er her, kerneopgaven bliver meget vigtig, fordi
den skærper vores fokus på opgaven,
og hvem vi kan løse den sammen med,
frem for at hænge fast i, hvad vi selv
kan som kommune,” forklarer borgmesteren.
For kommunen kan ikke i sig selv
levere godt naboskab eller lokale fællesskaber med plads til alle. Derfor har
man i stedet ladet borgerne i lokalsamfundene i Hedensted Kommune sætte
dagsordenen for, hvad der skal til for at
gøre netop deres landsby til det bedste
sted at bo for børn, voksne og ældre.
Læs mere i ’Sammen og hver for sig’ på
side 44.
På samme måde kan kommunen
heller ikke trylle arbejdspladser frem
til langtidsledige. Derfor har jobcentret sammen med lokale virksomheder etableret en taskforce, der arbejder
med at finde såkaldte dag-til-dag-job
til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Læs mere i ’Et job fra den ene
dag til den anden’ på side 39.

Det er borgerne, der holder festen
En af vejene til en mere bæredygtig
velfærd er altså at se på, hvordan kom-
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munen kan blive bedre til at skabe
løsningerne sammen med borgerne.
Ideen er, at kommunen skal se sig selv
som en partner for borgerne frem for
at se sig som en serviceleverandør.
Ofte bliver samskabelse beskrevet
som, at kommunen skal invitere borgere, virksomheder og foreninger indenfor i maskinrummet, hvor velfærden bliver produceret. Men spørger
man Jesper Thyrring Møller, forholder
det sig faktisk stik modsat:
”Som kommune skal vi invitere os
selv med til den fest, som borgerne
har. Og så skal vi selvfølgelig huske
at være ordentlige gæster og spørge,
hvad vi skal tage med, og respektere
den playliste, værterne har lavet. Og
vi skal forstå en hentydning, når det er
tid til at gå hjem,” siger han.
Det er vigtigt, at kommunens folk
er bevidste om de forskellige roller,
man kan og skal spille, hvis man skal
være en velkommen gæst ved borgernes fest. Og Jesper Thyrring Møller
og hans chefkolleger deltager da også
gerne i fællesspisningsarrangementer
eller dukker op til udviklingsmøder i
lokale borgergrupper rundt om i Hedenstederne. Nogle gange bare for at
lytte; andre gange for at spille det, som
kommunen kan tilbyde, på banen på
det rigtige tidspunkt, så borgerne kan
gå i gang med det samme. Eksempelvis betaler kommunekassen for indkøb til fællesspisningen i Barrit, som
en gruppe lokale borgere satte i gang,
og i Tørring er det den kommunale
materielforvaltning, der leverer affaldssække, gule veste og et sted at aflevere affaldet, så de frivillige i ’Green
Team Tørring’ kan holde byen pæn.
Læs mere om fællesspisningen i Barrit
i ’Sammen og hver for sig’ på side 44,
og om oprydningsholdet fra Tørring i
’Mission: Gør Tørring smuk’ på side 41.

Kerneopgaver kan også være siloer
Omstillingen i Hedensted handler i
høj grad om at være kommune på en
ny måde – både i relationen til borger-

ne og med hensyn til den måde, hvorpå
man arbejder sammen mellem de forskellige afdelinger og fagområder. Og
selv om formålet med at organisere sig
efter kerneopgaver netop har været at
undgå den berygtede kommunale silotænkning, gør organisering det ikke
alene, forklarer chef for Beskæftigelse
H.C. Knudsen. Det kræver også, at der
bliver tænkt og arbejdet på tværs af de
forskellige kerneopgaver.
Som eksempel på, hvornår dette
lykkes, fortæller H.C. Knudsen om
en kvinde, der var i arbejdsprøvning
i Dagli’Brugsen i Uldum. Hun havde
svært ved at få hverdagen med sine
børn til at fungere samtidig, fordi
vagtplanen i Brugsen gjorde, at hun
ikke havde overskud til at følge op på
den plan, som hun havde lavet sammen med pædagogerne i børnenes
daginstitution.
”Det kunne Jette Risager, der er leder
af børnenes dagsinstitution, jo vælge
at blive frustreret over eller trække på
skuldrene af, men i stedet tog hun fat i
virksomhedskonsulenten, og sammen
med brugsuddeleren fik de lavet et nyt
vagtskema til moren, hvilket gjorde, at
hun bedre kunne få hverdagen til at gå
op og være der for sine børn,” fortæller
H.C. Knudsen og fortsætter:
”Historien viser, hvor vigtigt det er,
at vi kan finde ud af at samarbejde på
tværs af fagområder, så borgerne oplever, at kommunens indsatser ikke
modarbejder hinanden. Ellers er vi jo
netop bare flyttet ind i nye siloer.”
Læs mere om nye måder at arbejde
med udsatte børn i Uldum på i ”Undskyld vi roder” på side 32.
Et af de steder, hvor arbejdet med
at løfte kerneopgaven i særlig grad har
krævet, at der bliver arbejdet på tværs,
er i Fritid & Fællesskab. Her er opgaven
at sikre, at alle mennesker er en del af
og bidrager til fællesskabet – en opgave,
som medarbejderne i Fritid & Fællesskab kun kan løse i samarbejde med
medarbejdere i de andre kerneområder
og med borgerne, fortæller Peter Hüt23

”Som kommune skal
vi invitere os selv
med til den fest, som
borgerne har. Og så skal
vi selvfølgelig huske at
være ordentlige gæster og
spørge, hvad vi skal tage
med, og respektere den
playliste, værterne har
lavet. Og vi skal forstå en
hentydning, når det er tid
til at gå hjem.”
Jesper Thyrring Møller,
kommunaldirektør
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tel, der er chef for Fritid & Fællesskab:
”Alt, hvad der bliver lavet i kommunen, hænger jo på en eller anden måde
sammen med den opgave, vi har i Fritid & Fællesskab. Derfor skal vi sørge
for, at vi hele tiden får involveret og
inviteret både ledere og medarbejdere
fra de andre områder med ind på en
måde, så de får lyst til spille med og
tænker fællesskabsaspektet med ind i
deres arbejde. Og det er ikke altid lige
nemt.”

træk, fortæller chef for Social Omsorg,
Steen Dall-Hansen:
”Vi er stadig i gang med at få skabt
en måde at arbejde sammen på, hvor
vi faktisk kan levere på målsætningen
om, at vi sætter målene sammen med
borgeren, og at borgeren aldrig skal
opleve at falde mellem to stole i kontakten med kommunen. Det er noget,
vi skal have fokus på hver eneste dag,
for at vi kan lykkes,” siger han.

Er vi der ikke snart?

For Kirsten Terkilsen er det også vigtigt at pointere, at Hedensted Kommune ikke har en fiks og færdig model
for, hvordan velfærden bliver bæredygtig. Den vil være under udvikling
de næste mange år.
”Vi er bestemt ikke færdige med at
eksperimentere. For eksempel skal vi
have kigget på, om vi ikke kan finde
en bedre måde at lave dagsordener til
vores politiske udvalgsmøder på, så vi
får truffet mere langsigtede politiske
beslutninger og ikke hopper fra tue til
tue,” siger Kirsten Terkilsen.
Kommunaldirektør Jesper Thyrring
Møller minder samtidig om, at man
ikke skal gøre tingene sværere, end de
er. For at gøre tingene sammen ligger
i virkeligheden i vores samfunds dna.
Andelsbevægelsen og kooperativtanken har for længe siden sat sit præg på
dansk kultur, på demokratiforståelse
og – om end nogle af ideerne måske
trænger til at blive støvet af – på måden, vi driver samfund på i dag:
”I Danmark har vi en helt fantastisk
tradition for at løse problemer i fællesskab. Andelsbevægelsen er nok det
bedste eksempel på, at vi er sindssygt
gode til at gå sammen om det, vi ikke
kan løse hver for sig. Vi har måske
bare glemt det lidt i en periode,” siger
han og fortsætter:
”Det er faktisk det fællesskab, vi er
ved at vende tilbage til i Hedensted
Kommune.”

Rejsen mod en kommune, hvor velfærden skabes i samspil med borgerne,
og hvor medarbejderes og lederes blik
er fæstnet på kerneopgaven, er lang og
har masser af afstikkere. Men Hedensted Kommune er rigtig godt på vej,
mener borgmester Kirsten Terkilsen.
Hun er imponeret over den måde,
både ledere og medarbejdere har taget
imod de store omvæltninger på:
”Jeg ved godt, at det ikke er nemt,
det her, men jeg oplever en enorm velvilje til at prøve ting af. Samtidig er
det klart, at når man gerne vil skabe et
økonomisk råderum til nogle ting, så
er der nogle andre, der må falde væk.
Og det kan jo godt give noget støj, når
folk oplever, at der bliver taget noget
fra ’deres’ område,” siger hun.
Et af det steder, hvor forandringerne
stadig er i fuld gang, er i Social Omsorg. Her har organiseringen efter kerneopgaver resulteret i etableringen af
en ny fælles myndighedsafdeling, der
har fået navnet Velfærdsrådgivningen.
Læs mere i ’Her falder ingen mellem to
stole’ på side 27. Nu sidder visitatorer
fra bl.a. voksenhandicapafdelingen og
hjemmehjælp det samme sted og arbejder meget tættere sammen, end de
gjorde tidligere. Formålet er, at borgeren får et koordineret forløb, hvor der
bliver gjort noget ved alle borgerens
problemstillinger på én gang. Men at
få det til at fungere kræver et langt sejt
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Eksperimenterne fortsætter
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Refleksionsspørgsmål
✳H
 vis velfærden skal være bæredygtig,
hvad skal kommunen så gøre mere
af, og hvad skal kommunen holde op
med at gøre?
✳ Hvornår hjælper kerneopgaven til
at fokusere på det, der er vigtigt, og
hvornår skaber den tvivl om, hvad
der egentlig er en kommunal opgave?
✳ Kan borgeren sige nej tak til den
bevægelse, som kommunen har
defineret?
✳ Hvem har ansvaret, når velfærden
skabes i fællesskab og i tværgående
samarbejde? Og hvordan sikrer man,
at det ikke bliver ”de højtråbendes
demokrati”, når en større del af
ansvaret gives til borgerne?

”I Danmark har vi en helt
fantastisk tradition for at
løse problemer i fællesskab.
Andelsbevægelsen er nok det
bedste eksempel på, at vi er
sindssygt gode til at gå sammen
om det, vi ikke kan løse hver
for sig. Vi har måske bare glemt
det lidt i en periode.”
Jesper Thyrring Møller
kommunaldirektør
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#2

KOMMUNEN
I BETA

Når opgaven er gode liv, kræver det helt nye måder at arbejde på – for politikere, borgere,
medarbejdere og ledere. I Hedensted Kommune har det betydet en helt ny organisering
– og at eksperimenter med nye løsninger, arbejdsgange og samarbejdsformer er hverdagskost.
De følgende sider handler om at være i forandringen. I artiklen ’Undskyld vi roder’ kan
du læse om, hvordan medarbejdere og ledere eksperimenterer med prototyper på velfærd, der har bevægelsen for borgeren i centrum, og i interviewet ’Plads til politiske
prøveballoner’ og casen ’Her falder ingen mellem to stole’ kan du læse om politikeres og
medarbejderes oplevelser med at arbejde på nye måder.
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Case

HER FALDER INGEN
MELLEM TO STOLE

N

år telefonen ringer i Velfærdsrådgivningen i Social Omsorg,
bliver den taget af en medarbejder, der har styr på alt fra rollatorer
til hjælp til rengøring og indkøb.
Afdelingen er en sammenlægning
af visitationsenhederne i Handicap,
Hjemmehjælp og Hjælpemidler og
blev etableret i januar 2015. Det er her,
borgerne kan henvende sig, når de har
brug for hjælpemidler eller støtte til at
klare ting i hverdagen.
Sammenlægningen af de forskellige
afdelinger betyder, at myndighedsarbejdet nu også er organiseret med udgangspunkt i bevægelsen for borgeren,
fortæller Dorthe Lykke Jensen, der er
leder af Velfærdsrådgivningen:
”Det er jo ikke, fordi vi tidligere har
haft som mål at lave ukoordinerede
forløb for borgerne. Men vi har haft
en tendens til at organisere os i meget
specialiserede faglige miljøer, hvilket
har gjort, at det i praksis har været
svært at få skabt den nødvendige sammenhæng og samarbejde,” siger hun.
Før Velfærdsrådgivningen blev
etableret, kunne en borger, der både
havde brug for hjælp til personlig
pleje, træning og sygepleje som følge
af f.eks. en hjerneskade, opleve at blive
sendt rundt mellem flere forskellige
afdelinger, der arbejdede ud fra forskellige logikker og paragraffer i den
sociale lovgivning. Resultatet var ikke
altid de bedste løsninger for borgeren,
og nogle borgere endte med at føle sig
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tabt i systemet, fordi ingen for alvor
tog opgaven på sig. Det skal den nye
organisering gøre op med.

Fra streger på papir til ny praksis
Men at få skabt et sammenhængende
forløb, der altid tager udgangspunkt
i borgerens behov og ønsker, er ikke
gjort med nye streger på organisationsdiagrammet og nogle nye lokaler.
Det kræver helt nye arbejdsgange, nye
samarbejdsformer og ikke mindst nye
måder at bruge sin faglighed på, fortæller Jenny Bjerking, der er koordinator i afdelingen. Til hverdag handler
det i Velfærdsrådgivningen i høj grad
om at få samarbejdet og den fælles opgaveløsning mellem 60 medarbejdere
– bl.a. sosu’er, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, socialpædagoger,
diætister og myndighedsmedarbejdere – til at fungere:
”Grundlæggende handler det om,
at vi altid skal holde fast i, hvad opgaven er. Når en medarbejder møder en
borger med en udfordring, som kræver mere, end medarbejderen selv kan
klare, så skal reaktionen ikke være at
sende borgeren videre i systemet. Der
skal man som medarbejder holde fast i
ansvaret – og så finde ud af, hvem man
har brug for at samarbejde med for at
løse opgaven,” siger hun.
Dette kræver, at medarbejderne er
gode til at invitere både andre fagligheder og kolleger fra andre dele af
kommunen ind og samtidig holde fast

Case

”Når vi alle sammen strækker
os og virkelig går ind i det her
samarbejde på tværs, så kan
vi finde nogle gode løsninger,
som f.eks. at tage fat i naboen,
og på den måde løse nogle
problemstillinger, som vi ellers
har haft svært ved.”
Jenny Bjerking
koordinator
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Case

Replik
Casen er et rigtig godt eksempel på,
at vi bliver nødt til at organisere os og
samarbejde på nye måder, hvis vi skal
kunne tage udgangspunkt i bevægelsen
for borgeren og lykkes med kerneopgaven. Måden, vi arbejder på i Velfærdsrådgivningen, fjerner nogle af de
barrierer, der indtil nu har været for, at
vi er tilgængelige for borgerne og finder
løsningerne sammen.
Det betyder rigtig meget, at borgerne,
når de ringer til os, bliver mødt af
medarbejdere, der har en bred faglighed
og har blik for hele borgerens situation,
så vi undgår, at løsningerne bliver fragmenterede og i værste fald ineffektive.
Steen Dall-Hansen, chef for
Social Omsorg

i rollen som primus motor for, at der
kommer en løsning på plads, der giver
mening for borgeren.

Sagsbehandlingen er kun første
skridt
Den nye hverdag i Social Omsorg
handler også om, at de sosu’er, terapeuter og sygeplejersker, som møder
borgerne i det daglige, arbejder på nye
måder, forklarer Dorthe Lykke Jensen:
”Der er jo nogen, der skal folde den
pakke ud, som bliver bevilget i Velfærdsrådgivningen. Derfor betyder
den her måde at arbejde på også, at visitationen og driften er kommet meget
tættere på hinanden. Sagsbehandlerne
i Velfærdsrådgivningen lægger planen
for borgerens forløb sammen med de
medarbejdere, der skal udføre den, og
så bliver der fulgt op på planen på fælles teammøder hver 14. dag.”
Koordinator Jenny Bjerking oplever, at den nye måde at arbejde på så
småt er ved at bide sig fast, og at medarbejderne allerede er blevet bedre til
at finde løsningerne sammen. Også i
de svære sager.
Som eksempel nævner hun et forløb
med en borger, som i flere år havde levet under meget kummerlige boligforhold, men som ikke ønskede at flytte.
På et tidspunkt blev det så slemt, at
der kom rotter, og borgerens bolig
blev erklæret uegnet til beboelse af en
sagsbehandler i kommunen. I et samarbejde mellem en sosu-hjælper, der
kendte borgeren godt i forvejen, naboen og Velfærdsrådgivningen blev man
enige med borgeren om, at nu var det
tid til at finde et nyt sted at bo. Sosuhjælperen blev samtidig frikøbt til at
bruge ekstra tid på at hjælpe borgeren
med at komme på plads det nye sted,
så overgangen blev en god og tryg oplevelse trods alt.
”Jeg synes, det viser, at når vi alle
sammen strækker os og virkelig går
ind i det her samarbejde på tværs, så
kan vi finde nogle gode løsninger, som
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f.eks. at tage fat i naboen, og på den
måde løse nogle problemstillinger,
som vi ellers har haft svært ved,” siger
Jenny Bjerking.

Nye roller for medarbejderne
Hun oplever dog også, at forandringen
både tager tid og er udfordrende for
medarbejderne, som skal vænne sig til
nye kolleger, andre samarbejdsrelationer og nye krav.
Det handler om, at alle skal arbejde sammen om at trække i én fælles
retning. Ergoterapeuten, der er specialiseret i genoptræning af hænder
efter operationer, skal vænne sig til at
kunne se sin egen rolle i den samlede
plan for, at borgeren kan klare mere
derhjemme selv – hun skal samarbejde med både sosu’en og den medarbejder, der visiterer til hjælpemidler. Og
rusmiddelkonsulenten skal se sin egen
indsats som et vigtigt skridt i retningen af, at borgeren bliver klar til uddannelse og beskæftigelse, og derfor
samarbejde med både støttekontaktpersonen og jobkonsulenten. Det er
opgaven, der skal styre medarbejdernes arbejde, ikke omvendt.
Nogle gange kan det også være helt
lavpraktiske udfordringer, der kommer til at stå i vejen. Som koordinator
oplever Jenny Bjerking, at medarbejderne indimellem kan have svært ved
at finde tid til at mødes i de tværfaglige teams. Afstandene er store i Hedensted Kommune, og der er næsten
altid nogen i teamet, der har meget
transporttid. Ikke desto mindre er der
ingen vej uden om det fysiske møde,
hvis man spørger Jenny Bjerking:
”Erfaringen indtil videre er, at det
er helt afgørende for samarbejdet, at vi
mødes ansigt til ansigt i teamet og får
talt sammen jævnligt. Men det kræver,
at medarbejderne føler, at de har deres
lederes opbakning til at bruge den tid,
det tager. Og det kan nogle gange være
en udfordring, når hverdagen er travl
og der er mange borgere at se til.”

Interview

RÅDHUSET INDEFRA

PLADS TIL POLITISKE
PRØVEBALLONER
Bæredygtig velfærd, de fire kerneopgaver og et fokus på bevægelsen for
borgeren har betydet nye måder at arbejde på for byrådspolitikerne.
De traditionelle udvalg er sløjfet til fordel for fire kerneopgaveudvalg,
politikerne mødes oftere på tværs af udvalgene, og så er der blevet mere
plads til at smide nye ideer, som ikke lige står på forvaltningens dagsorden,
på bordet.
I 2013 godkendte byrådet en ny såkaldt styrelsesvedtægt, der er det
dokument, der definerer rammerne for byrådsmedlemmernes arbejde.
Det fastlægger, hvor mange medlemmer og udvalg der skal være i
kommunalbestyrelsen, og hvordan politikerne arbejder sammen med
forvaltningen. I den nye styrelsesvedtægt er der lagt vægt på, at det
politiske arbejde skal tage udgangspunkt i kerneopgaverne og i langt
højere grad ske på tværs af udvalg og i samspil med borgerne. Det betyder
blandt andet, at der en gang om måneden bliver afholdt dialogmøder,
hvor byrådsmedlemmerne selv bestemmer dagsordenen, og hvor der er
mulighed for at diskutere på tværs af udvalgene.
Men hvordan opleves forandringerne, når man sidder i byrådet? Liselotte
Hillestrøm (A) og Ole Vind (V) giver deres bud på den nye politiske
virkelighed i Hedensted.

Liselotte Hillestrøm (A)
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Ole Vind (V)
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Interview

Hvad er den vigtigste ændring i det politiske arbejde?

LH

At vi ikke længere altid begynder med snakken om, hvor pressede vi er
på økonomien. Nu spørger vi i stedet: ’Hvad skal der til, for at vi bruger
borgernes penge bedst muligt?’ Det kan godt lyde banalt, men i dag taler vi mere
om, hvad vi gerne vil, frem for hvad vi ikke kan.

OV

For mig handler det om, at vi øver os på at være dem, der sætter den
politiske dagsorden. Som politiker har jeg en anden fornemmelse af,
hvad der rører sig i kommunen, og hvad borgerne er optagede af, end forvaltningen har. Derfor er det det politiske niveau, der skal gå forrest, og ikke lade
forvaltningen diktere, hvad vi skal diskutere, og hvordan.
Hvilken forskel gør det for jer som politikere?

LH

Jeg oplever, at de dialogmøder, vi holder med hele byrådet, gør en
stor forskel. På møderne kan vi sende nogle prøveballoner op og få en
umiddelbar respons fra vores politiske kolleger: Har det her gang på jord? Eller
har de forslag til andre løsninger på det samme problem? Det betyder, at vi kan få
en hurtig afklaring på, om det giver mening at gå videre, frem for at skulle vente
på lange behandlinger i de forskellige udvalg.

OV

Jeg synes, at vi har fået en bedre forståelse for de politikområder, vi
ikke selv sidder med. Dialogen på tværs betyder, at vi som byråd bliver
bedre til at se helheden – og til at se, at vi har ansvaret for hele kommunen og
ikke bare vores eget område. Det synes jeg faktisk, at vi har været for dårlige til
før i tiden.
Hvilken forskel gør dette for borgerne i Hedensted Kommune?

LH

Jeg håber, at borgerne har fået mere lyst til at gå i dialog med politikerne. Borgerne skulle gerne opleve, at vi er villige til at diskutere
tingene, og at beslutningerne ikke bare er taget på forhånd. Hvis jeg tænker 1012 år tilbage, så var byrådspolitik ofte en lukket fest. Det håber jeg, vi har gjort
endeligt op med nu.

OV

Jeg tror, at noget af det, der gør en forskel både for os og for borgerne,
er, at vi er blevet skarpere på, hvad kommunen egentlig er her for. Det
at vi fokuserer på kerneopgaven, gør, at vi i højere grad kommer til at diskutere –
politikere imellem, men også med borgerne – hvad der er en kommunal opgave,
og hvad der ikke er. På den måde bliver det også lettere for borgerne at involvere
sig og råbe os op, når der er noget, de er utilfredse med.
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Politikerne arbejder på nye
måder, når de…
… lader borgerne bestemme over
pengene. Siden 2011 har Hedensted
Kommune, i lighed med en række
andre kommuner, arbejdet med borgerbudgetter i udvalgte lokalområder.
Tidligere lå de økonomiske dispositioner altid hos byrådet, men nu får borgerne en pose penge, som de selv kan
bestemme, hvordan skal bruges. Læs
mere om, hvordan borgerne bestemmer over pengene lokalt, i ’Sammen
og hver for sig’ på side 44.
... giver forældre en stemme og
lader fordelingen af hhv. vuggestue og
dagplejepladser være styret af forældrenes efterspørgsel og egne ønsker.
Tidligere var dette styret af en bestemt
fordelingsnøgle mellem vuggestue og
dagpleje, og af, hvor mange børn der
var i kommunen.
… laver temagrupper om aktuelle
emner, som står højt på dagsordenen hos nogle byrådsmedlemmer, og
som ikke naturligt hører hjemme i
et bestemt udvalg. Temagrupperne
er midlertidige og har ikke beslutningskompetence, men bruges til, at
nogle byrådsmedlemmer kan følge et
område tæt og lave beslutningsoplæg
til byrådet. Det har man f.eks. gjort på
flygtningeområdet.

Artikel

UNDSKYLD VI
RODER

N

år en virksomhed udvikler et
nyt produkt, vil den typisk
lave en prototype, inden der
sættes en stor produktion i gang. Prototypen skal bruges til at teste ideer om
funktion og design på virkeligheden.
Herefter kan man gå tilbage, lave ting
om og rette på designet, indtil man er
sikker på, at produktet er, som det skal
være. Den tankegang skal kopieres i
Hedensted Kommune, mener Thomas
Frank, der er leder af HR og Analyse.
”Jeg tror på, at der er stor værdi i at
give plads til at prøve ting af, lave fejl
og rette til – også i en kommunal virkelighed,” siger han.
Med det udgangspunkt arbejder
Nana Nyhuus, der er leder af dagplejen i Hedensted Kommune, med at
udvikle en slags prototype for et tættere samarbejde mellem småbørnsforældre, så de bedre kan bruge hinanden
til at dele små og store hverdagserfaringer om, hvad der gør en god nattesøvn, eller hvordan man får lært de
små gode spisevaner.
Om det er caféaftener, Facebookgrupper eller noget helt tredje, der skal
til, har Nana Nyhuus og hendes kolleger ikke besluttet endnu. Til at starte
med handler det først og fremmest om
at gå i gang, involvere forældrene en
masse og prøve ting af for at se, hvordan det virker.
For Thomas Frank handler prototypetankegangen ikke kun om at sætte
nyt i gang. Den indebærer også, at der
vil være tiltag og ændringer i den dag-
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lige praksis, som må lade livet efter en
forsøgsperiode:
”Vi skal turde at prøve ting af. Men
vi skal også turde stoppe med dem igen,
hvis de viser sig ikke at give mening i
forhold til kerneopgaven,” siger han.
Det har man f.eks. gjort på beskæftigelsesområdet, hvor ledelsen efter en
forsøgsperiode besluttede, at man ikke
længere skulle have en tidligere bankmand ansat til at rådgive ledige borgere
om deres privatøkonomi. Det havde
nemlig ikke nogen mærkbar effekt på
borgernes bevægelse tilbage i job. Men
det vigtige er i første omgang også bare,
at man prøver det af, mener Thomas
Frank. For tænk nu, hvis det virkede?

Giv slip og prøv af
Prototypetankegangen og modet til
at prøve nye ting af er afgørende, hvis
Hedensted Kommunes ambition om
altid at arbejde med udgangspunkt
i bevægelsen for borgeren skal blive
til virkelighed. For når opgaven er at
skabe bevægelse for den enkelte, duer
standardløsninger, kassetænkning og
faglige automatreaktioner ikke.
Det betyder bl.a., at medarbejdere
og ledere overalt i Hedensted Kommune øver sig i at give slip. Slip på
fagligheden og på forestillingen om,
at man selv er eksperten i, hvad der er
den rigtige løsning for borgeren, forklarer Thomas Frank:
”Vi skal helt grundlæggende holde
op med at tage unødigt hurtige beslutninger for borgeren og med at tage
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Søren E. Alwan
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udgangspunkt i os selv og vores egen faglighed.”
Karin Kiilerich, der er socialrådgiver i
Familieafdelingen, arbejder med lige præcis den udfordring. I projektet ’Familier
på vej’ forsøger hun og hendes kolleger at
skabe bedre sammenhæng i arbejdet med
udsatte familier ved at arbejde i teams på
tværs af de fagpersoner og afdelinger i
kommunen, som familien er i kontakt med.
”Vi arbejder ud fra familiens drømme
og ønsker til deres eget liv. Det kræver, at
vi ikke tager udgangspunkt i, hvad vi hver
især kan med vores egen faglighed, men i
stedet sætter ind, hvor familien peger på, at
problemerne er,” siger Karin Kiilerich.

Det har betydet, at hun i flere tilfælde har
afsluttet en families forløb med en familiekonsulent eller en støttekontaktperson,
fordi det simpelthen ikke gav mening for
familien længere. Læs mere i ’Familierne
for bordenden’ på side 15.

arbejde mellem skolen, daginstitutionerne,
familieafdelingen, sundhedsplejersken og
PPR om de børn i Uldum, der har brug for
en ekstra indsats, set dagens lys.
Grundideen i projektet er, at der altid er
mindst én medarbejder, f.eks. sundhedsplejersken eller en pædagog fra SFO’en eller daginstitutionen, som kender familien
bedre end andre, og som kan sætte en pædagogisk indsats i gang med det samme,
hvis der er bekymring for børnene. Før i
tiden sendte lærere og pædagoger en underretning til Familieafdelingen, hvis de
var bekymrede for et barns trivsel. Og så
ventede de ellers på, at Familieafdelingen
satte noget i gang, mens relationen til forældrene ofte blev dårligere og dårligere i
mellemtiden – både fordi forældrene blev
frustrerede over at vente mange måneder
på hjælp, og fordi de holdt op med at fortælle de professionelle om, hvordan det gik,
af frygt for at kommunen på en eller anden
måde ville bruge det imod dem.
Jette Risager, der leder daginstitutionen
Børnekæret i Uldum, oplever, at de professionelle nu i fællesskab tager den korteste
vej til det, der er bedst for barnet. Også selv
om det ikke altid er uden udfordringer:
”Vi har allesammen skullet lægge gamle
vaner og forståelser af, hvor forskellige opgaver hørte hjemme, fra os og i stedet fokusere på, hvem der har den bedste relation
til barnet og dets familie og derfor vil have
de bedste forudsætninger for at hjælpe lige
i den situation. Det tager lige lidt tid at vænne sig til,” forklarer Jette Risager.
Både hun og skoleleder på Uldum Skole,
Troels Brogård Andersen, er enige om, at
projektet indtil videre er en succes. Også
selv om de rent formelle ting i samarbejdet
endnu ikke er faldet helt på plads:
”Lige nu ved vi faktisk ikke, hvem der
skal betale for medarbejdernes tid til det her
samarbejde. Men vi ved, at ingen af os vil gå
tilbage til den måde, vi arbejdede på før,” fortæller skolelederen.

Uldum eksperimenterer

Forandringen kommer nedefra

Sammenhæng er også et af nøgleordene i
den måde, man arbejder med udsatte børn
og familier på i Uldum. Her har et nyt sam-

For Thomas Frank er projektet i Uldum
et godt billede på, hvordan man kan eksperimentere sig frem til at arbejde på en

”Vi har allesammen
skullet lægge gamle vaner
og forståelser af, hvor
forskellige opgaver hørte
hjemme, fra os og i stedet
fokusere på, hvem der
har den bedste relation til
barnet og dets familie og
derfor vil have de bedste
forudsætninger for at
hjælpe lige i den situation.
Det tager lige lidt tid at
vænne sig til.”
Jette Risager,
leder i daginstitutionen Børnekæret
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måde, der sætter bevægelsen for borgeren
i centrum:
”Rigtig mange medarbejdere og ledere
har efterhånden hørt både borgmesteren,
kommunaldirektøren og chefen for deres
kerneområde tale om bæredygtig velfærd
og om bevægelsen for borgeren. Det kan
godt lyde lidt abstrakt, så det, der virkelig
rykker noget, er, når man omsætter det til
projekter og nye arbejdsformer lokalt. Det
er det, de f.eks. gør i Uldum,” siger han.
Realiseringen af målet om en mere bæredygtig velfærd står og falder i sidste ende
med medarbejdernes og ledernes mod på at
gøre tingene anderledes. Derfor findes der
heller ikke centrale retningslinjer eller facitlister for, hvordan samskabelse og arbejdet
med bevægelsen for borgeren skal se ud til
hverdag i daginstitutionen, i jobcentret eller
på plejecentret. Det kræver en lokal oversættelse, som kun kan findes, ved at medarbejderne prøver nye ting af i måden, de arbejder
med barnet, den ledige eller den ældre på.
I Uldum betyder samskabelse f.eks., at en
gruppe forældre i dag driver en fritidsklub
for børn fra 4. klasse. Børnene manglede
et sted at være efter skoletid, og det var der
nogle forældre, der gerne ville gøre noget
ved. Ifølge SFO-leder Charlotte Olufsen er

det eneste, hun og hendes medarbejdere har
gjort, at give forældrene noget ”pædagogisk
lommeuld” med på vejen og lægge lokaler til,
at klubben kan holde åben.

Forandringstræthed og ’Yes we can’
Men hvordan oplever medarbejderne det,
når de bliver bedt om at gøre noget helt andet, end de plejer? Det er der ifølge fællestillidsrepræsentant og medlem af det centrale
medarbejderudvalg Anne-Marie Søgaard
næsten lige så mange svar på, som der er
medarbejdere i Hedensted Kommune.
”Forskellige mennesker har forskellige
indstillinger til og oplevelser med forandringsprocesser. Nogle tænker ’Åh nej, nu
skal vi noget nyt igen’, hvor andre tænker
’Yes, endelig sker der noget’,” siger hun.
Formand for den lokale afdeling af FOA
Lone Dybdal kan godt genkende den umiddelbare forandringstræthed hos nogle af
sine medlemmer på ældreområdet, der bl.a.
er blevet kastet ud i nye arbejdsformer i
hjemmeplejen i Uldum. For mange af dem
er det langtfra første gang i løbet af deres
arbejdsliv, at de er blevet præsenteret for en
ny vision eller et revideret organisationsdiagram og dertilhørende krav om at gøre
tingene anderledes.

Alle børn ind i fællesskabet
Indsatsen, hvor skole, daginstitutioner,
PPR og familieafdeling samarbejder om
at reagere hurtigt, er et af mange initiativer, der er skudt frem i Uldum siden
2014. Alle under overskriften ’Alle børn
er lige forskellige’, som er en vision, der
er formuleret i et samarbejde mellem de
lokale institutioner og forvaltningen.
Visionen ’Alle børn er lige forskellige’
handler om, at alle børn skal kunne
være en del af fællesskabet, uanset hvor
de kommer fra, og hvordan der ser ud
hjemme hos dem. Det særlige fokus
voksede frem i Hedensted i 2011, hvor

byrådet besluttede, at man gerne ville
arbejde med kommunens indsats for
udsatte børn på en ny måde.
Det har udmøntet sig i en række konkrete initiativer i Uldum, der er udvalgt
som forsøgsområde. Den grundlæggende
idé er, at Uldum har ansvaret for alle
børn i Uldum. Det betyder f.eks., at det
er barnets skole eller daginstitution, der
sætter en ekstra pædagogisk indsats i
gang, hvis de vurderer, at der er behov for
det – og at de forskellige lokale institutioner arbejder meget tættere sammen om
børnene, end de gjorde før i tiden.
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Hendes oplevelse er dog, at hvis
ledelsen prioriterer at tale med
medarbejderne om, hvorfor de
f.eks. fremover skal gøre sig mere
umage for, at den praktiske hjælp
til indkøb og rengøring passer ind
i borgerens hverdagsrytme, eller at
de skal samarbejde tættere med ergoterapeuten om at gøre borgeren
mere selvhjulpen derhjemme, så er
medarbejderne for det meste med
på at gøre tingene anderledes.
Derfor er det vigtigt, at medarbejderne bliver mødt med en forståelse
og anerkendelse af deres bekymringer, mener Anne-Marie Søgaard.
Formentlig er nogle af dem først og
fremmest skeptiske, fordi de er bekymrede for at miste deres job, når
fokus flyttes fra klassisk faglighed
til mere abstrakte størrelser som
bevægelsen for borgeren:
”Når du siger til medarbejderne,
at de skal lade deres faglighed træde
en lille smule i baggrunden, fordi
de skal tage udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og ideer til
løsninger, så vil nogle faktisk kun
høre det første, og begynde at tænke
over, om det mon ikke betyder, at de
selv bliver overflødige. Den mekanisme skal vi være meget opmærksomme på, når vi kommunikerer de
her forandringer,” siger hun.

I betaversion for evigt?
At forandre en organisationskultur
og altså den måde medarbejdere og
ledere tænker dem selv og deres opgave på, er bestemt ikke noget, man
gør fra den ene dag til den anden.
Så selv om politikerne og den
øverste ledelse måske føler, at de har
talt om det her længe, minder AnneMarie Søgaard om, at de må væbne
sig med tålmodighed og give medarbejderne tid til at finde sig til rette i
den nye virkelighed.
”Det her kræver både vedholden-
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hed og udholdenhed fra os alle sammen. Derfor er det utrolig vigtigt, at
lederne og ikke mindst direktionen
tør blive ved med at være i forandringen og holde kursen – også selv
om de måske synes, det går langsomt,” siger hun.
Men hvor længe skal man så blive
ved med at være i forsøgsperioden
og kaste gamle vaner og arbejdsformer over bord som en del af hverdagen? Spørger man Thomas Frank,
er svaret, at selv om det måske nok
vil stilne lidt af med de større strategiske omlægninger og det værste
organisatoriske byggerod vil være
væk, så vil kravet om udvikling og
forandring være mere eller mindre
konstant fremover.
”Jeg tror ikke, man kan sige, at
om to eller tre eller fem år, så er vi
færdige med det her. Det at insistere
på at skabe en bæredygtig velfærd
kræver, at vi hele tiden udvikler os,
og at vi gør det sammen med borgere og virksomheder i Hedensted
– nu og i fremtiden.”

Refleksionsspørgsmål
Tænk på noget, som du længe har
haft lyst til, at I skulle gøre anderledes. Hvad er første skridt til at få det
sat i gang?
✳T
 ænk på sidste gang, du blev bedt
om at gøre noget anderledes. Hvordan reagerede du, og hvorfor?
✳T
 il dig, der er medarbejder: Hvad
betyder det for dig og din faglighed,
at du skal tage udgangspunkt i
bevægelsen for borgeren?
✳T
 il dig, der er leder: Hvordan kan
du understøtte, at dine medarbejdere tør prøve nye ting af og samarbejde på tværs af organisationen
og med borgerne?
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FORANDRINGENS ABC:

REALISME OG
OPTIMISME
Forandringens vinde blæser omkring ledere og medarbejdere i Hedensted
Kommune. Men hvordan reagerer vi egentlig som mennesker, når vi bliver bedt
om at gøre tingene helt anderledes? Erhvervspsykolog Kate Holm Sørensen står
for en del af et kulturudviklingsforløb for ledere og andre centrale personer i
Hedensted Kommune kaldet ’Nye veje’ og fortæller her om, hvad det betyder for
medarbejdere og ledere, når forandringer skal implementeres:
Hvad ved vi egentlig om, hvordan mennesker reagerer på forandring?
Hjerneforskningen viser, at vores kapacitet til at køre på automatpilot er så uendelig
meget større end den kapacitet, vi har til at træffe reflekterede beslutninger. Når
automatpiloten kører, tænker vi nemlig ikke over alle de ting, der kan gå galt. Men
bekymringerne får ofte frit løb, når man begynder at gøre nye og uvante ting. Så det er
faktisk utrolig krævende for os at skulle gøre ting anderledes.
Hvordan kan man bedst støtte mennesker i at gøre ting på nye måder?
Hvis medarbejderne skal føle sig trygge ved at kaste sig ud i at gøre tingene anderledes,
kræver det, at de oplever, at de er en del af et fællesskab, og at de har deres leders
og kollegers opbakning. Samtidig er det også vigtigt, at lederne bruger noget energi
på at få oversat, hvad abstrakte begreber som f.eks. samskabelse eller fokus på
kerneopgaven betyder helt konkret, og hvorfor det giver mening i daginstitutionen eller
på plejehjemmet.
Vil der ikke altid være medarbejdere, der bare ikke orker forandring?
Faktisk synes jeg, at vi har en tendens til ikke at sætte nok pris på de medarbejdere,
der ikke hopper på forandringsmelodien lige med det samme. Deres bekymringer og
skepsis er ofte det, der skal bruges for at nuancere og kvalificere forandringerne. Derfor
giver det heller ikke mening at sige til medarbejderne, at de bare skal have ’ja-hatten’
på, og at det nok skal gå. Man er nødt til at tage bekymringerne alvorligt og tage
udgangspunkt i den virkelighed, som medarbejderne oplever, samtidig med at man
insisterer på, at alle bidrager konstruktivt til at gå ad nye veje der, hvor den gamle vej
ikke er bæredygtig.
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#3

DET SKAL
VÆRE
BORGERNES
FEST

Velfærd er noget, vi skaber sammen. Det betyder, at kommunen nogle gange skal
trække sig lidt tilbage og give slip, og at borgere, virksomheder og kommunen skal
arbejde sammen på nye måder.
De følgende sider handler om, hvordan man arbejder med at gøre tingene sammen
i Hedenstederne. I artiklen ’Sammen og hver for sig’ kan du læse om borgere, der
tager skeen i egen hånd, og hvordan kommunen bakker op. I de tre cases ’Et job
fra den ene dag til den anden’, ’Mission: Gør Tørring smuk’ og ’Velkomstsamtaler,
festfyrværkeri og fælles forventninger’ kan du se eksempler på, hvordan borgere,
virksomheder og kommunens medarbejdere løser velfærdsopgaver i fællesskab.

EN VELFÆR D, DER K A N BÆR E

38

Case

ET JOB FRA DEN ENE
DAG TIL DEN ANDEN

P

å jobcentret er kursen sat mod
selvforsørgelse – også for de
mest udsatte ledige. Det er dem,
der på fagsprog ofte bliver kaldt ”ledige langt fra arbejdsmarkedet”, og
som ofte ikke har haft et job længe og
samtidig kæmper med andre sociale
og personlige problemer.
For jobcentret er der ikke nogen tvivl
om, hvad der er den hurtigste vej til, at
lige netop den gruppe ledige kommer
tættere på arbejdsmarkedet igen:
”De lokale virksomheder er en
kæmpe ressource i forhold til at skabe
job til de her borgere. De vil meget
gerne tage ansvar for at hjælpe udsatte ledige, som ellers har svært ved
at finde en plads på arbejdsmarkedet.
Vi skal bare gøre det så nemt som muligt for virksomhederne, så er de helt
med,” fortæller Bjarke Thomsen, der er
leder af Arbejdskraft & Rekruttering i
Jobcenter Hedensted.

tere ansættelser på ordinære vilkår.
Anders Buus startede med forskellige
småopgaver tre dage om ugen. Den
første uge ringede virksomhedens ejer
til ham hver aften for at høre, hvordan dagen var gået, og om han havde
lyst til at komme igen næste dag. Det
havde han, og som tiden gik, blev det
hverdag. I dag er Anders Buus fastansat og på fuld tid.
Ideen om ’Dag-til-dag-job’ udspringer af en statslig forsøgsordning
på beskæftigelsesområdet, der giver
kontanthjælpsmodtagere mulighed for
at beholde en større del af den løn, de
tjener ved midlertidig beskæftigelse,
end lovgivningen normalt tillader. Det
kunne Bjarke Thomsen i jobcentret
godt se potentialet i. For erfaringen
er, at et job på almindelige vilkår giver
større chance for, at borgeren rent faktisk bliver en del af virksomheden på
lige fod med de andre ansatte.

En dag ad gangen

Bindeled mellem borgeren og
virksomheden

En af de ledige, det hele handler om, er
Anders Buus. I flere år lå han det meste
af tiden under dynen ude af stand til at
arbejde på grund af en alvorlig depression. I dag er han fuldtidsansat i den
Hedensted-baserede virksomhed IC
Electric, hvor han lægger rør til ventilationsanlæg.
Vejen dertil gik gennem projektet
’Dag-til-dag-job’, hvor virksomheder
tilbyder kontanthjælpsmodtagere kor39

Løsninger som projektet med ’Dag-tildag-job’ kræver virksomheder, der er
interesserede i at tage et ansvar, og som
kan tilbyde midlertidige job til udsatte
ledige.
Derfor har Anette Ølund, der er
virksomhedskonsulent i Jobcenter Hedensted, etableret en såkaldt taskforce
af virksomheder rundt om i Hedenstederne, der både tilbyder ’dag-til-dag-

Case

job’ og hjælper med at sprede ideen til
flere virksomheder.
Anette Ølunds opgave er at hjælpe
virksomhederne med at se mulighederne i ordningen. Det gør hun f.eks.
ved at rådgive den enkelte virksomhed
om, hvilke opgaver den vil kunne få
løst af en ’dag-til-dag-jobber’. Det er
også hende, der er bindeleddet mellem
borgeren og virksomheden.
”For nogle borgere er det alt for
angstprovokerende, hvis de bliver ringet op direkte af virksomheden og får
tilbudt et job. Så vil mange af dem sige
nej med det samme. Men hvis det er
mig, der ringer, har de mulighed for
at lufte deres tvivl og bekymringer, og
sammen kan vi komme frem til, at de
selvfølgelig sagtens kan klare det job,”
fortæller Anette Ølund.
For Carsten Due, der ejer IC Electric
og hyrede Anders Buus, er der ingen
tvivl om virksomhedernes ansvar:
”Der findes masser af kontanthjælpsmodtagere, der har fået en skidt
start på livet, og som ikke bare kan
sende en ansøgning og få et job, fordi
der er alle mulige fysiske og psykiske
barrierer. Dem skal vi række ud efter.
Ikke kun for deres skyld, men også
fordi de potentielt kan være fantastiske
medarbejdere.”
I jobcentret gør Anette Ølund også
meget ud af at prikke til den sociale
ansvarsfølelse hos virksomhederne.
”Når jeg mødes med virksomhederne, forsøger jeg at tale til deres
følelser. Jeg fortæller dem om deres
mulighed for at gøre en kæmpe forskel
for et menneske. Men jeg taler også
med dem om, hvordan det kan hænge
sammen med den strategi for social
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ansvarlighed, som mange af dem jo
efterhånden har,” siger hun.

Praktik tæt på
Det sociale ansvar er også nøglen, når
der skal findes praktikpladser til de
kontanthjælpsmodtagere, der ikke er
klar til ordinær beskæftigelse. Den
indsats er forankret i fire lokale virksomhedscentre, som har et netværk
af små og mellemstore virksomheder
tilknyttet. Det er nemlig vigtigt, at der
er praktikpladser helt tæt på borgernes
hjem, fortæller Louise Hee Ahle, der
har ansvaret for Virksomhedscenter
Tørring.
”Når man kun kan arbejde få timer
om dagen, duer det jo ikke at skulle
bruge en time på transport hver vej,”
siger hun.
Louise Hee Ahle fungerer både som
virksomhedskonsulent og som mentor
for borgere, der er i praktik. Og for
hendes arbejde er det også afgørende at
være fysisk tæt på praktikstedet, hvis
borgeren eller virksomheden skulle
have brug for hjælp.
”Hvis der opstår en konflikt eller
dukker et vigtigt spørgsmål op ude på
virksomheden, er det en kæmpe fordel, at jeg er så tæt på, at jeg bare kan
hoppe i bilen og køre over og snakke
med dem,” siger Louise Hee Ahle og
fortæller, at hun oplever en meget stor
lyst hos de mindre lokale virksomheder til at hjælpe udsatte ledige i job:
”Medarbejderne på virksomhederne
kender dem jo ofte. Måske går deres
børn i skole sammen, eller de mødes
hver lørdag til badminton. Derfor engagerer de sig rigtig meget i, at de ledige
får et godt praktikforløb,” fortæller hun.
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Replik
Casen viser mig, at der sker noget helt
særligt i relationen mellem en virksomhedsleder og en udsat ledig, fordi den ledige finder ud af, at der er brug for ham
på en arbejdsplads. Den oplevelse kan
vi aldrig give i de kommunale tilbud.
Derfor er det så vigtigt, at vi forstår, at
virksomhederne er nøglen, hvis vi skal
lykkes med vores kerneopgave.
Min erfaring er, at der er rigtig
mange virksomheder som IC Electric,
som har lyst til og mulighed for at tage
et ansvar for at hjælpe en ledig tilbage
i arbejde. Vores opgave som kommune
er at skabe kontakten mellem virksomhederne og de ledige. Herefter skal vi
faktisk trække os lidt tilbage og have
tillid til, at virksomheden og den ledige
sammen finder en løsning.
H.C. Knudsen,
chef for Beskæftigelse

Case

MISSION: GØR
TØRRING SMUK

280

kg affald indsamlet.
29 skader på veje,
fortove og udendørsarealer meldt til kommunen.
5,4 kilometer nyklippet hæk langs de
lokale stier.
Det var status, da 14 Tørring-borgere
mødtes til den årlige grillfest før sommerferien i 2015 og evaluerede sæsonens indsats. De kalder sig ’Green Team
Tørring’, og deres mission er at forskønne Tørring og holde byen fri for affald.
Derfor mødes de 7-8 gange om
året og begiver sig ud i lokalområdet,
iført gule veste og bevæbnet med affaldssække og søgende blikke. I løbet
af en enkelt eftermiddag dækker de
mange kilometer vej, stier og parker
i og omkring Tørring by og støvsuger
området for tomme sodavandsdåser,
cigaretskodder, slikpapir og nedfaldne
grene. I de medbragte logbøger noterer de, hvis en bænk ved busstoppestedet mangler et bræt, eller asfalten
langs kantstenen slår revner. Der er
ikke meget, der undslipper det grønne
holds opmærksomhed.

Et fælles projekt
Projekt Green Team Tørring tog sin
begyndelse i 2012, hvor Ole Madsen,
der er leder af de kommunale materielgårde, præsenterede borgerne i Tørring for ideen om at give en hånd med
affaldsindsamlingen i forbindelse med
projektet ’Slip civilsamfundet fri’. Det
skete på et møde, hvor kommunen
havde inviteret lokale borgere til en
snak om, hvordan Tørring kunne blive
et endnu bedre sted at bo. Læs mere om
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de aktive lokalsamfund i ’Sammen og
hver for sig’ på side 44.
Interessen for affaldsindsamlingen
var i første omgang langtfra overvældende. Faktisk gav Jørgen Larsen, der i
dag er tovholder på projektet, sig mest
af alt til at tale med den kommunale
materielforvalter på mødet, fordi han
syntes, det var synd, at den flinke mand
skulle sidde helt alene med sin idé.
Men de to fandt hurtigt ud af, at
de havde noget til fælles: Ønsket om
at gøre Tørring lidt smukkere og lidt
mere attraktiv at bo i.
”Jeg synes egentlig, det er meget naturligt, at vi som borgere hjælper til
med at holde byen ren. Det er jo ikke
kommunen, der går og smider affaldet,” fortæller Jørgen Larsen.
Et par andre Tørring-borgere sluttede sig til Jørgen Larsen, og derefter
handlede det om at få de praktiske aftaler på plads.
”Det var vigtigt for mig, at vi fik lavet nogle klare aftaler om, hvad vores
opgave i Green Teamet var, og hvad
kommunen skulle levere af udstyr, for
at vi kunne løse den opgave,” fortæller
Jørgen Larsen.
Som tovholder står han for at holde
styr på Green Team-tropperne, fordele ansvar og opgaver til de frivillige
og for samarbejdet med materielforvaltningen.

Helt lavpraktisk – men det virker
Affaldsindsamlingen starter altid med
en kop kaffe og småkager sponsoreret
af SuperBrugsen i Tørring. Det bidrager til hyggen og fællesskabet mellem

Foto

Mette Mørk

Case
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de frivillige. Og fra et handelsperspektiv giver det god mening at bakke op
om Green Teamet:
”Når Tørring bliver smukkere, gør
det noget godt for handlen. Så det vil
vi selvfølgelig gerne være med til at
støtte,” forklarer Henrik Hornemann,
der ud over at være brugsuddeler i
Tørring også er formand for den lokale
handelstandsforening.
Når Green Teamet har været ude og
samle affald, afleverer de sækkene på
Materielgården. Vel hjemme igen sender Jørgen Larsen en mail til Ole Madsen fra kommunen, hvor han beskriver de ting, der er i stykker, og hvor
meget affald der er samlet. Så kan Ole
Madsen sætte sine folk til at rydde affaldet væk og tage sig af de forskellige
problemer og skavanker, som teamet
har opdaget på deres vej.
”Vores samarbejde er jo egentlig
utrolig lavpraktisk og ukompliceret,
og på den måde et godt eksempel på, at
man ikke skal gøre det her med samskabelse mellem kommune og borgere
sværere, end det egentlig er,” fortæller
Ole Madsen.

Følelsen er gensidig
Tidligere var det medarbejderne, der
samlede skrald og registrerede skader, men der var kun ressourcer til at
gøre det én gang om året. Med Green
Teamet som Materielgårdens ekstra
øjne i nabolaget kan medarbejderne
i stedet bruge kræfterne på andre opgaver, og de oplever samtidig, at hele
området har fået et løft.
Ud over den løbende kontakt, når
der samles skrald, mødes Green Teamet med Ole Madsen og formanden fra
Materielgården to gange om året.
Her lægger de sammen en plan for
sæsonens indsats og drøfter de ting,
som Green Teamet ønsker at få ordnet
på længere sigt. Det kan være et træ,
der skal beskæres, hvilket Materielgårdens medarbejdere bedre kan tage
sig af, eller større ting, som at der skal
lægges ny asfalt på et stykke vej. Ole
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Madsen melder tilbage til sine egne
folk og til forvaltningen, så opgaverne
bliver løst af de rigtige.
For Jørgen Larsen er det især på det
punkt, at samarbejdet med kommunens folk giver mening:
”Vi føler virkelig, at vi får noget igen
for vores arbejde. Det giver da noget,
når man kan gå forbi efter et stykke
tid og se, at tingene er i orden igen,”
fortæller han.

Replik
Det er inspirerende at se, hvordan
en ganske enkel idé folder sig ud og
blomstrer i virkeligheden. Det er der i
mine øjne to årsager til: For det første
er opgaven velbeskrevet og overskuelig.
Borgerne ved, hvad de forpligter sig til,
og kan se sig selv i formålet. For det
andet handler det om, at der opstår en
meningsfuld relation mellem kommunen og borgerne, fordi kommunen
får et ansigt i form af Ole Madsen.
Den direkte kontakt er med til at bryde
barrierer ned, og det er vejen frem, når
kommunen skal gå fra at være myndighed til også at være en mulighedsskaber.
Samtidig synes jeg også, at det er et
rigtig godt eksempel på, at vi sagtens
kan involvere borgerne i at løse opgaver,
uden at det betyder, at der kommer
konflikter med de ansatte eller de faglige
organisationer, fordi alle jo kan se, at
opgaverne bliver løst bedre på den måde.
Peter Hüttel, chef for
Fritid & Fællesskab

Artikel

SAMMEN OG
HVER FOR SIG

H

ver anden uge mødes 2030 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
spækbrætter og gulerodsskræller.

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 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.

Løsslupne lokalsamfund

Små byer, store forandringer

I 2011 satte Hedensted Kommune projektet ’Slip civilsamfundet fri’ i gang.
Tre byer – Rårup, Stenderup og Tørring – blev spurgt, om de havde lyst til
at være forsøgsbyer, der skulle udvikle
lokale løsninger med lige den dagsorden, de ville. Kommunens folk stillede

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 eksem-
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Kom og bo i Barrit
I 2015 er indbyggertallet i Barrit
by 918 personer. Sådan har det
været i nogle år efterhånden. Så
hvis byen ikke skal lide samme
skæbne som andre landsbyer af
den størrelse og langsomt forvandle sig til en soveby, må der
andre midler til end ejendomsmægleres gode overtalelsesevner.
Det er i hvert fald ideen hos den
gruppe borgere, der har startet
initiativet ’Kom og bo i Barrit’.
Siden 2013 har borgerne
arbejdet på at gøre Barrit mere
interessant for potentielle nye
beboere og i særdeleshed børnefamilier. For kommunale kroner
har borgerne besluttet at købe
et ubeboet hus og på egen hånd
sætte det i stand, så interesserede
familier kan leje sig ind for en
kortere eller længere periode og
på den måde teste, om Barrit er
noget for dem. Huslejepengene,
de nye prøvefamilier betaler, skal
gå tilbage i Barrits kasse og bruges på flere nye boligprojekter.
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pel 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 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.

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 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 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 rundtom 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.”

Borgerne kan selv og vil selv
I Barrit har man også for alvor grebet
chancen. 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 selv renoverer huse, der står tomme,
og som har svært ved at blive solgt, og at
en delegation fra lokalrådet i november
2015 tog på boligmesse for at promo45

vere 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 og fortæller, at den første familie, der overvejer at skifte postnummer til 7150 Barrit, allerede har
været på besøg for at få en rundvisning
på skolen.
Og kommunens folk? De 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 messen.
Samskabelse med borgerne kan nemlig sagtens betyde, at kommunen ikke
skal lave ret meget. Læs mere i ’Kom og
bo i Barrit’ på side 44.

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 lokalsam-
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fundene fri har det også været en helt
klar strategi, at kommunen prikkede
lokale ledere og meningsdannere på
skulderen. 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 el-
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ler bestemme, hvad pengene 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 rundtom 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, 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. Læs mere
om Green Team Tørring i ’Mission: Gør
Tørring smuk’ på side 41 og om borgere
og ansatte i Uldums arbejde med ’Alle
børn ind i fællesskabet’ på side 35.
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
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Refleksionsspørgsmål
✳T
 ænk på en udfordring, som du har i
dit arbejde. Hvis du kunne vælge frit,
hvem ville du så løse den sammen
med – inden i og uden for din egen
organisation?
✳ Hvad skal der til, for at du samarbejder mere med borgerne og de lokale
foreninger og virksomheder, end du
gør i dag?
✳ Hvornår er samarbejdet med borgere,
foreninger og virksomheder svært?
Synes du, at der er nogle af dine opgaver, som du ikke kan løse sammen
med borgerne? Og er der opgaver,
hvor borgerne helt kan undvære dig?

Foto

Hedenstederne.dk
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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, kigge 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” lands-

by. 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
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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.

Case

VELKOMSTSAMTALER,
FESTFYRVÆRKERI OG
FÆLLES FORVENTNINGER

”M

å jeg selv bestemme,
hvilke billeder der skal
hænge på væggen?” og
”Hvem kommer egentlig og holder øje
med, at jeg ikke er faldet om aftenen?”
Spørgsmålene er mange, når ældre
borgere står over for at skulle flytte
fra deres eget hjem til en af kommunens plejeboliger – fra de ældre selv,
men lige så meget fra familien: ”Må
jeg overnatte hos min mor, når nu jeg
kommer fra den anden ende af landet
for at besøge hende?” og ”Må jeg gerne
tage opvasken?”
Alle disse spørgsmål og flere til giver
Hedensted Kommune borgere og deres pårørende lejlighed til at stille, når
personalet inviterer sig selv til såkaldte
’velkomstsamtaler’ hjemme hos borgerne et par uger inden indflytningen
i plejeboligen.
”Formålet var i første omgang at
undgå konflikter – især med de pårørende – og på den måde at skabe en
bedre trivsel for medarbejderne,” forklarer Dorthe Kjær Iversen, der er leder på Plejecenter Kildevældet.
Det er hos hende, at ideen til velkomstsamtaler er født, og det startede
egentlig på en kedelig baggrund: med
konflikter og masser af tid brugt på at
tale med frustrerede og forvirrede pårørende til borgere, der lige var flyttet
ind på plejecentret.

Det skal give mening
Konflikterne bundede ofte i misforståelser og i, at de pårørende ikke kunne
se meningen med ting, som medarbej-
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derne gjorde – eller ikke gjorde. Det
kunne f.eks. være en søn, som ikke
forstod, hvorfor plejepersonalet ikke
ville hente avisen for hans mor. At det
gav mening, at borgeren selv gik ud til
postkassen, så hun fik bevæget sig lidt
hver dag, var selvindlysende for medarbejderne, men sønnen oplevede det
som dovenskab.
I det hele taget er en god dialog med
de pårørende afgørende, fortæller
Dorthe Kjær Iversen. Derfor er en af de

Den gode ide har bredt sig
Kildevældet indførte velkomstsamtaler for nye beboere i starten
af 2014, og ordningen blev evalueret i starten af 2015. Evalueringen viste både stor tilfredshed hos
beboere, pårørende og medarbejdere, og at samtalerne er
udgiftsneutrale. Det er de, fordi
den tid, medarbejderne bruger
på at afholde samtalerne, kommer tilbage i form af mindre tid
brugt på at håndtere konflikter
med beboere og pårørende.
Derfor besluttede områdelederne i foråret 2015 at udbrede
velkomstsamtalerne til resten
af Hedenstederne, så det i dag
bliver tilbudt på alle kommunens
10 plejecentre.
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vigtigste beskeder, personalet kommer
med på velkomstmøderne, i virkeligheden til dem:
”Vi siger meget klart og tydeligt, at
vi har brug for dem, og at de faktisk er
nøglen til, at borgeren får en god oplevelse. Og selvfølgelig er de velkomne
og selvfølgelig må de være med til at
indrette, tage opvasken eller blive og
sove, hvis det er det, der giver mening
for dem og deres familie,” fortæller
Dorthe Kjær Iversen.
Velkomstsamtalerne har betydet, at
medarbejderne på Kildevældet i højere
grad oplever de pårørende som nogen,
de kan regne med og arbejde sammen
med, frem for kilder til konflikt og besvær. For langt de fleste pårørende vil
hellere end gerne give en hånd med og
gøre, hvad de kan for, at deres gamle
mor eller far har det godt:
”Konflikterne før i tiden handlede
ikke om, at de pårørende ikke gad
hjælpe eller var på tværs. Men de vidste jo ikke, hvad vi forventede af dem,”
fortæller Anne Larsen, der er socialog sundhedsassistent på Kildevældet.
Hun oplever, at samarbejdet med de
pårørende er blevet meget bedre, fordi
medarbejderne og de pårørende har
fået afstemt forventningerne til hinanden, inden borgeren flytter ind.

Tydelige forventninger er vejen frem
Den samme forventningsafstemning
og tydelige opgavefordeling er også
nøglen, når personalet og Dorthe Kjær

Iversen samarbejder med de omkring
30 frivillige, der har deres gang på Kildevældet.
De frivillige er et frisk pust i de ældres hverdag og skaber glæde i dagligdagen og ved særlige lejligheder. Det
gør de, når de kommer forbi og tager de
ældre med en tur på duo-cyklen, eller
når naboerne kigger over og fyrer raketter af nytårsaften, så de ældre også
får lidt glimmer med ind i det nye år.
”De aktiviteter, som de frivillige
står for, skaber liv og samvær, og det
er guld værd for beboernes trivsel og
livsglæde. Det er et fantastisk supplement til den indsats, de ansatte leverer, og det fungerer, fordi det er meget
klart for både ansatte og frivillige,
hvad der er deres opgave hver især,”
fortæller Dorthe Kjær Iversen.
Uanset om det gælder samarbejdet
med de frivillige eller med de pårørende, så er det helt afgørende for Dorthe
Iversen, at dem, der kommer på Kildevældet, føler sig velkomne, og at de
kan få lov at gøre det, der giver bedst
mening for dem og de ældre. Det kræver, at både hun og hendes medarbejdere får sendt de rigtige signaler.
”Kildevældet skal være et sted,
hvor døren altid står åben. Det er
vigtigt for mig, at frivillige og pårørende, der bidrager til, at det bliver et
godt sted at bo for de ældre, føler, at
de er velkomne, og at vi sætter pris
på deres indsats,” siger Dorthe Kjær
Iversen.
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Replik
At velkomstsamtalerne er blevet sådan
en succes, er for mig et bevis på, at
vi hele tiden skal øve os på at tage
udgangspunkt i borgernes liv – og ikke
i vores egne fagligheder, arbejdsgange
eller ideer om, hvad borgerne har brug
for. Samtidig skal vi heller ikke være
bange for at stille krav, f.eks. til de pårørende, når bare vi sørger for at give dem
de rigtige rammer til at kunne bidrage.
Steen Dall-Hansen,
chef for Social Omsorg

DEM HAR VI
TALT MED
Anders Hyltoft, skoleleder, Rårup Skole,
Læring
Anders Korsgaard, souschef,
Ungevejledningen, Læring
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Beskæftigelse
Anne Grete Jensen, projektleder, Familier
på vej, Læring
Anne Larsen, social- og sundhedsassistent,
Plejecenter Kildevældet, Social Omsorg
Anne-Marie Søgaard, fællestillidsmand og
medlem af det centrale medarbejderudvalg
Bjarke Thomsen, leder, Arbejdskraft &
Rekruttering, Beskæftigelse
Bo Bonde Wulff, ejer, Spisegaarden
Carsten Due, ejer, IC Electric
Charlotte Olufsen, leder, Uldum SFO,
Læring
Dorthe Kjær Iversen, leder, Plejecenter
Kildevældet, Social Omsorg
Dorthe Lykke Jensen, leder,
Velfærdsrådgivningen, Social Omsorg
Fatima Marcovic, integrationskonsulent,
Integration, Fritid og Fællesskab
Grethe Stjernholm, ledende
sundhedsplejerske, Sundhed for Børn og
Unge, Læring
Haben Mebrahatom, borger og elev,
Ungeklassen
H.C. Knudsen, chef, Beskæftigelse

KOM MU NE FOR FR A

Helle Eglin, institutionsleder, Barrit
Børnehus, Læring
Henrik Hornemann, brugsuddeler og
formand for handelsstandsforeningen i
Tørring
Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør
Jenny Bjerking, koordinator,
myndighedsafdelingen, Social Omsorg
Jette Risager, daginstitutionsleder,
Børnekæret, Læring
Jørgen Larsen, borger og koordinator,
Green Team Tørring
Karin Kiilerich, koordinator, Familier på
vej, Læring
Kate Holm Sørensen, erhvervspsykolog og
ejer af Menneskefaktor
Kirsten Pedersen, projekt- og
udviklingskonsulent, Jobcenter Hedensted,
Beskæftigelse
Kirsten Terkilsen, borgmester (V)
Lilla Bek, borger og frivillig, Bøger til
Døren
Line Holmgaard Hansen,
innovationskonsulent, Politik og Udvikling
Liselotte Hillestrøm, medlem af
Hedensted Byråd (S)
Lone Broch, skoleleder, Tørring Skole,
Læring
Lone Dybdal, afdelingsformand, FOA
Horsens
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Louise Hee Ahle, virksomhedskonsulent,
Virksomhedscenter Tørring, Beskæftigelse
Lærke Flindt Hyla, borger og frivillig,
Ungdomsklubben i Uldum
Maja Olsen, borger og deltager,
Familier på vej
Nana Nyhuus, leder, Dagplejen, Læring
Ole Madsen, driftchef, Infrastruktur og
Transport, Fritid & Fællesskab
Ole Vind, medlem af Hedensted Byråd (V)
Peter Andersen, lokalrådsformand,
Barrit Lokalråd
Peter Hüttel, chef, Læring, og midlertidig
chef, Fritid & Fællesskab
Pia Hermanstad, afdelingsleder,
Ungeenheden, Beskæftigelse
Renate Carlsen, borger og frivillig
næstformand, Idrætscenter Barrit
René G. Nielsen, chef, Læring
Rikke Mai, borger og sognepræst, Barrit og
Vrigsted kirker
Steen Dall-Hansen, chef, Social Omsorg
Stine Bech Jensen, tosprogskonsulent,
Læring i skolen, Læring
Tanja Vernstrøm Pedersen, jobkonsulent,
Jobcenter Hedensted, Beskæftigelse
Thomas Frank, leder, HR og Analyse
Troels Brogaard Andersen, skoleleder,
Uldum Skole, Læring
Ulla Henriksen, biblioteksleder,
Hedensted Bibliotek, Fritid & Fællesskab
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”Overalt i det kommunale Danmark bliver der i
disse år taget livtag med et velfærdsideal, der ser
kommunen som en butik, hvor borgerne kan
vælge frit på hylderne – og hvor gode løsninger
er noget, der kommer i faste pakker uden hensyn
til, hvem modtageren er. Den velfærdsmodel kan
ikke bære.”
Sådan indleder vi fortællingen om, hvordan politikere, borgere og medarbejdere rundt om i Hedenstederne finder nye veje og går sammen om at gøre
netop vores kommune til det bedste sted at bo.
Det ser vi, når borgere i Barrit arrangerer fællesspisning, når skoleledere, pædagoger og sundhedsplejerske arbejder sammen om udsatte familier, og når lokale virksomheder giver et nap med
og finder nye jobmuligheder til ledige. Alt sammen
under den fælles overskrift bæredygtig velfærd.
Velfærd betyder at kunne færdes vel gennem
livet. Når vi i Hedensted Kommune taler om, at
velfærden skal være bæredygtig, så taler vi om en
velfærd, der både socialt og økonomisk kan hænge
sammen – og som kan holde i fremtiden.
Målet er gode liv – både for de unge, for de
gamle, for dem midt i mellem og for de kommende generationer. Vejen derhen? Den skal vi
være sammen om at finde.

