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Jeg har en stærk tro på, at hvis vi skal skabe et endnu bedre 
velfærdssamfund, så skal det foregå gennem et samarbejde 
mellem den offentlige sektor og de frivillige organisationer.

Hvem er inde – og ude ?

HVEM ER INDE OG 
UDE I FREMTIDENS 
VELFÆRD ? 
Hvordan ser det danske velfærds
system ud om fem eller ti år ? Hvad 
definerer god velfærd – og hvem har 
ret til den ? De spørgsmål trænger 
sig på i disse år, hvor bl.a. rettigheds
tænkning og demografi sætter vel
færden under pres. Vi har ikke råd 
til at hjælpe alle – så hvem er inde, 
og hvem er ude i fremtidens vel
færd ? Svaret er, at det ikke er kom
munernes ansvar alene at afgøre. 

Af Helle Linnet, landsformand i FSD

 V i ser en forandring i kommu
nerne, i Danmark og i verden i 
disse år. Urbaniseringen med 

især de unges bevægelse fra land til 
by i jagten på job og uddannelse ska
ber nogle meget store forskelle i livs
betingelser i selv et så lille land som 
vores. Enkelte danske øer er nu helt 
ubeboede, landsbyer bliver affolke
de – kun de ældste bliver boende. Og 
både sundhedstilstand og uddannel
sesgrad svinger overordentlig meget, 
alt efter hvor man vokser op. 

Vi oplever også massive forvent
ninger til og efterspørgsel efter vel
færdsydelser – en udbredt rettigheds
tænkning. Borgere tager det på mange 
områder for givet, at kommunen til 
enhver tid kan yde den hjælp, de efter
spørger. I mange tilfælde også før de 
har gjort op, om de faktisk kan klare 
det praktiske eller økonomiske selv. 

Velfærd i særklasse er ikke 
en selvfølge
Derfor er vi nået til et punkt, hvor vi 
har brug for at diskutere, hvad velfærd 
er. En nødvendig debat, fordi mange 
har svært ved at definere, hvad vores 
velfærd egentlig er for en størrelse.

At sundhedspleje, kommunal tand
pleje, handicaphjælp, uddannelse, 
ældreforsorg osv. faktisk er i sær
klasse og ikke nødvendigvis en selv
følge. Men det kræver måske, at man 
har boet i et land, hvor den slags 
ydelser er et spørgsmål om at have 
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Mange danskere føler sig  udenfor samfundets fællesskaber. Kom mu nernes 
samspil med det  frivillige Danmark er en del af  løsningen, og en ny civil
samfundsstrategi skal være med til at bane vejen for samarbejdet.

Af børne- og socialminister Mai Mercado

I juni måned udkom en under
søgelse fra TrygFonden og SFI 
(nu VIVE) ved navn Fælles

skabsmålingen. Den viser, at cirka hver 
femte dansker føler sig udenfor eller 
på kanten af samfundets fællesskaber.

Problemet synes at være selvfor
stærkende: Er man først kommet uden
for ét sted, kan det let føre til social 
eksklusion fra andre sammenhænge. 
Vi ved f.eks., at borgere, der står uden

for arbejdsmarkedet, har tendens til at 
være mindre aktive i frivil lige foreninger.

Jeg har en stærk tro på, at hvis vi 
skal skabe et endnu bedre velfærds
samfund, så skal det foregå gennem 
et samarbejde mellem den offent
lige sektor og de frivillige organisa
tioner. Så når en borger møder syste
met, skal der tænkes over, hvordan 
civilsamfundet og borgeren selv kan 
inddrages.

Der kan være vidt forskellige år sa
ger til, at et menneske havner i ensom

hed og isolation, og socialt udsatte 
kæmper ofte med en kombination af 
flere problemer. Det skal vi tage højde 
for, når vi vil hjælpe, hvilket netop er 
tænkt ind i regeringens ti mål for soci
al mobilitet under overskriften ”Færre 
skal være udsatte, og flere skal være 
en del af arbejdsfællesskabet”. 

Børne og Socialministeriet udgiver 
årligt en socialpolitisk redegørelse, 
der følger op på, hvordan det går med 
hvert mål. Den giver jer i kommunerne 
og alle os andre mulighed for at følge 
udviklingen og holde hinanden op på, 
om vi gør det godt nok for borgerne.

PRIORITER SAMSPILLET MED  
DET FRIVILLIGE DANMARK  
– og få flere med i fælles skaberne

Fællesspisning er et af de initiativer, som kan skabe fællesskaber og inkludere mennesker, der føler sig udenfor. 'Danmark spiser sammen' 
under Folkebevægelsen mod ensomhed er sådan et forsøg på at skabe samvær og fællesskab.
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EN TRADITIONSRIG  
FORENING
Foreningen af Kommunale Social, 
Sundheds og Arbejdsmarkedschefer 
i Danmark (FSD) er en traditionsrig 
forening, etableret i 1913.

Foreningens formål er at 
samle kommunale chefer 
på social, sundheds og 
arbejdsmarkedsområdet i  
Danmark for :

 •  At fremme gensidig faglig 
inspiration og erfaringsudveksling.

  •  At formidle og tage initiativ 
til samarbejde med relevante 
myndigheder, institutioner og 
organisationer på nationalt, 
regionalt og internationalt plan.

 •  At påvirke lovgivningen og 
udviklingen ved at afholde 
årsmøder og konferencer, deltage 
i kommissionsarbejde, forskning, 
debatter samt aktiv og åben indsats 
i forhold til medierne.

Den væsentligste del af FSDs arbejde 
foregår decentralt med udgangspunkt 
i foreningens fem regioner.

Læs mere om FSD på  
www.socialchefforeningen.dk

råd til private forsikringsordninger … 
Men også en nødvendig debat, fordi 
ressour cerne ikke er uendelige. 

Og ja, vi lever i et helt fantastisk vel
færdssamfund, hvor der stort set altid 
er et sikkerhedsnet. Men måske har vi 
forsømt at beskrive, at dette system 
netop kun kan hjælpe de mange, hvis 
det ikke misbruges. I hvert fald er det 
en del af vores opgave at bevidst 
gøre borgerne om det privilegium, et 
velfærdssamfund som vores faktisk 
er. Samtidig mener jeg også, at vi som 
myndighed bør redefinere vores opga
ver og tilgang til at yde hjælp. Vi har i 
mange år været ’de klogeste’ i mødet 
med borgerne og er derved også kom
met til at tage hele ansvaret på vores 
kappe.

Enderne mødes ikke altid
Men sideløbende har vi i flere år også 
nu talt om samskabelse og inddragel
se af netværk og civilsamfund. At vel
færd ikke bare er ydelser, processer 
og rettigheder, men også en relation 
mellem ’system’ og borger, hvor beg
ge parter indgår i et moralsk fælles
skab og  sammen finder den rigtige vej 
at gå. Et fællesskab, hvor alle er akti
ve og tager ansvar og handling for og i 
eget liv. Her er helt sikkert uudnyttede 
resurser at trække på. For det at føle 
et ansvar for både ens egen familie, for 
naboen og for samfundet som helhed 
er heldigvis værdier, som stadig ken
detegner vores samfund. 

Langt de fleste velfærdsopgaver 
skal dog stadig løses af den kommu
nale organisation. Og her opstår kon
flikter mellem borgernes ønsker 
og behov, kommunens vedtagne 

service niveauer og den kompetence, 
kommu nal bestyrelserne har uddele
geret til den enkelte myndighedsper
son eller sagsbehandler til at forval
te lovgivning en – og budgettet. Det er 
størrel ser, som ikke altid spiller lige 
godt sammen inden for de snævre 
økonomiske rammer, Folketinget har 
udstukket – også selv om vi inddrager 
borgerne og kan præsentere en bred 
vifte af forslag til løsninger.

Folketinget må tage ansvar
Derfor bliver vi bekymrede, når politi
kerne i deres retorik og lovgivning i sta
dig stigende grad støtter borgerne i, at 
velfærd i høj grad handler om produk
tion af ydelser og procesregulering. 
En holdning, vi slet ikke mener løser 
vores velfærdspolitiske udfordringer. 
Snarere tværtimod. Og vi efterlyser, at 
Folketinget tager deres del af ansvar
et for den lovgivning og de økonomi

ske rammer, de har ved taget for kom
munerne. For det er trods alt i mødet 
mellem sags behandleren og borger
en, at lovgivningen skal stå sin prø
ve, og det møde står vi i kommunerne 
som bekendt for.

Her skorter det ikke på kritik af 
kommunerne. At vi skal overholde lov
givningen, er der selvfølgelig ingen 
tvivl om. Men at man fra politisk side 
vælger at hænge kommuner offent
ligt til tørre, er i mine øjne rigtig dår
lig stil og en holdning, som siver ned 
igennem lagene og ender på sagsbe
handlernes bord: "Kommunerne gør 
det ikke godt nok". Tænk, hvis sagsbe
handlerne aldrig udfordrede borger
nes krav, men blot sagde ja til alt, hvad 
de bad om ? Det ville nok give finans
ministeren mere end en enkelt ryn
ke i panden. Men omvendt ville det 
selvfølgelig reducere Ankestyrelsens 
sagsbunker… 

 Så når vi spørger : ”Hvem er inde 
– og ude  ?”, gælder spørgsmålet i høj 
grad vores velfærdssystem. Hvor 
meget af det kan vi bevare i årene, 
som kommer ? Og hvor meget (og 
mange) vil efterhånden være ude ? 
Det er vi forhåbentlig meget klogere 
på efter vores Årsmøde 2017. 

Her i avisen kan du møde nogle af de 
oplægsholdere og ministre, vi har invi
teret til at kvalificere os og debatten 
om den danske velfærdsmodel. 

Derfor håber jeg, at vi ses i Køben
havn til november. 

En alvorlig tendens er gået hen over hovedet på de fleste af os. Men den 
bekymrer forfatter og journalist Lars Olsen, som i årevis har skrevet om det 
ulige Danmark : Trygheden er dramatisk faldende. Og det skal de offentlige 
topledere tage alvorligt.

Af journalist Tina Juul Rasmussen

 F ortællingen om Danmark er, at vi 
er et land, hvor tryghed og tillid 
trives i bedste velgående. Men 

faktisk føler mindre end halvdelen af 
danskerne sig ’totalt trygge’. Siden 
2009 er utrygheden vokset støt år for 
år, og det er en bekymrende tendens, 
som ikke mange er optaget af, mener 
Lars Olsen. 

Han er journalist og forfatter til en 
række bøger om ulighed i Danmark, og 
han holder oplæg på FSD’s Årsmøde. 

 Den voksende utryghed – eller dra
matisk faldende tryghed om man vil – 
er en ret upåagtet ændring af sam
fundet, som ikke mange tale om. Men 
Trygfonden har regelmæssigt under

søgt danskernes tryghed siden 2004. 
Dengang var utrygheden næsten ikke 
målbar – kun tre procent var grund
læggende utrygge. I 2015 var den vok
set til 18 procent, og den er steget 
kontinuerligt siden 2009, siger Lars 
Olsen.

De sygemeldte er mest 
utrygge
Trygfondens undersøgelser omfat
ter 8.000 danskere, og selv de, som er 
trygge, har også områder, hvor de er 
utrygge :

– Der er især mange utrygge dan
skere på arbejdsmarkeds og social
området. De sygemeldte er den mest 
utrygge samfundsgruppe, ikke fordi 
de er syge, men fordi deres vilkår 

har ændret sig markant de senere år. 
Deres økonomi er usikker, de bliver 
sendt rundt i en masse forløb osv. Det 
skaber utryghed. 

Og det, mener Lars Olsen, bør mane 
til eftertanke hos os alle, men ikke 
mindst hos dem, som er ansvarlige for 
indsatsen for netop disse mennesker. 

– Vi hører jo ofte om enkeltsagerne 
i medierne – folk, som behandles uri
meligt af ’systemet’, men generelt er 
den utryghed, folk oplever, en tendens, 
som blandt andre socialcheferne bør 
tage alvorligt, fordi de er ansvarlige 
for de her områder.

Lars Olsen er med på, at en del af 
problemet ligger i lovgivningen og 
dermed hos politikerne på Christians
borg, som socialcheferne ikke har 
ansvar for. 

– Men en del ligger også i den måde, 
lovgivningen implementeres på ude 
i kommunerne. Og hvis du oveni syg
dommen også er utryg, fordi din øko
nomi og fremtid er usikker, er sand

synligheden for, at du bliver hurtigt 
rask og kommer i arbejde igen, måske 
ikke så stor – stik imod de politiske 
intentioner.

Voksende utryghed skaber 
mistillid
Generelt set mener Lars Olsen også, 
at den voksende utryghed kan skabe 
problemer i samfundet. 

– Tryghed er jo en forudsætning for 
tillid, som også er noget, vi bryster os 
af i Danmark. Så når tryg heden fal
der, gør tilliden det også. Og vi ser, 
at de, som er alvorligt utrygge, også 
fatter mindre tillid til politikerne. Det 
er noget, man taler om i lande med 
generelt lav tillid. Her stemmer folk 
på yderligtgående partier, der tilby
der ikke så gennemtænkte løsninger, 
som en protest mod den eksisterede 
tilstand – lidt som vi så det i USA med 
valget af Donald Trump.

Fortsættes på næste side ► 

Voksende utryghed kan 
skabe polarisering

Redegørelsen viser i år små frem
skridt, bl.a. når det kommer til antallet 
af borgere uden for arbejdsmarkedet, 
der er en del af den frivillige verden. 
Det er positivt, men vi skal nå længe
re end det.

Frivillighed kan være vej ud 
af social eksklusion
Et positivt resultat i Fællesskabs
målingen er, at mange faktisk ønsker 
at deltage mere. Det er en vigtig for
udsætning for vores arbejde.

I kommunerne skal I tilbyde videns
baseret og effektiv hjælp til socialt 
udsatte. Det kan f.eks. være misbrugs
behandling, bostøtte eller gældsråd

givning. Men der er også opgaver, som 
kommunen ikke nødvendigvis vil være 
den bedste til at stå for.

Frivillige fællesskaber kan have 
stor betydning for, hvordan man som 
udsat har det lige nu og her, men også 
for ens fremtid og muligheder. De kan 
være en vej ud af social eksklusion. 
Derfor er det nødvendigt med et godt 
samspil mellem jer i kommunerne og 
det frivillige Danmark, og jeg glæder 
mig over, at det er noget, mange af jer 
har på dagsordenen.

Måske har I hørt om den social
økonomiske virksomhed Settlement
et. Den har ændret Saxogade i Kø
benhavn til en handelsgade, hvor 
udsat te voksne kan være frivillige 
og møde andre mennesker. Fx er der 
café, børne tøjsbutik og blomsterhan
del. Her smelter det frivillige sam
men med de sociale indsatser, men 
også hele lokalsamfundet. Uhomo
gene fællesskaber kalder de det, når 

socialt udsatte og de øvrige beboere 
på Vesterbro drikker kaffe på samme 
cafe og mødes hos købmanden.

Civilsamfundet kan noget 
særligt
Det er et eksempel på, at civilsam
fundet kan noget særligt, når det hand
ler om at skabe nære relationer, stær
ke fællesskaber og succesoplevelser. 

Det er en hjertesag for mig, at der 
er optimale vilkår for at tage ansvar 
i lokalsamfundet, og at jeres sam ar
bejde med de frivillige kan blomstre. 
Derfor har regeringen en civilsam
fundsstrategi på vej, som skal gøre 
op med de barrierer, der kan være. En 
task force med aktører fra hele om rå
det og et dialogmøde med omkring 50 
repræsentanter fra organisationer har 
givet anbefalinger til strategien, og 
jeg glæder mig til at præsentere den 
senere i år.

Rigtig godt årsmøde. 

Hvem er inde og ude i 
fremtidens velfærd ?  
– fortsat fra forsiden 

Prioriter samspillet med  
det frivillige Danmark  
– og få flere med i 
fælles skaberne
– fortsat fra forsiden

Det er dårlig stil at hænge kommunerne 
offentligt til tørre, mener Helle Linnet, 
landsformand i FSD.

2 | ÅRSMØDE 2017  | 3LEDELSE AF FREMTIDENS VELFÆRD
Hvem er inde – og ude?

HVEM ER INDE 
 – OG UDE? 



Voksende utryghed kan skabe 
polarisering  
– fortsat fra side 3

Den polarisering mener Lars Olsen 
også er ved at slå igennem i Danmark. 

– Siden 2009 har vi haft en tsuna
mi af reformer af vores velfærdssy
stemer. En ny sårbar gruppe bliver de 
mange både fag og ufaglærte, der 
nærmer sig deres sidste år på arbejds
markedet. De rammes af disse refor
mer, blandt andet tilbagetræknings

reform, efterløns reform osv., fordi de 
er kommet tidligt på arbejdsmarkedet. 
Og de bekymrer sig selvfølgelig for, om 
de har helbredet til at blive tiden ud: 
”For hvad nu hvis jeg ikke har, hvad så 
med min økonomi ?” 

Det, mener Lars Olsen, er en proble
matik, vi vil se og høre meget mere til de 
kommende år, efterhånden som efter
lønnen afvikles og pensionsalderen sti
ger. Og den bør direktørerne i kommu
nerne også tage alvorligt. 

– Mange af de her mennesker er 

jo ansat i kommunerne, fx i pleje og 
omsorgssektoren. Og ganske man
ge er nedslidte som 60årige. Hvis du 
samtidig hører og læser alle muli
ge mediehistorier om folk, som bliver 
sendt på arbejde på krykker, bliver de 
her fag heller ikke attraktive fremover. 

Og der vil helt konkret være grup
per på arbejdsmarkedet, mener 
Lars Olsen, som ikke kan stå distan
cen til de er 68 år, fx FOA’s og 3F’s 
medlemmer. 

– Disse grupper vil vokse, så dem 
skal socialcheferne – og andre – have 
øje for. Jeg forstår godt den politi
ske baggrund for, at med et stigen
de antal ældre i befolkningen skal 
vi arbejde i flere år, men der er også 
skyggesider, som man er nødt til at 
diskutere. 

De ældre er bange for at 
miste jobbet
En anden gruppe, der oplever utryghed, 
er ældre lønmodtagere, som frygter at 
blive fyret, pointerer Lars Olsen. 

– For hvis de ryger ud af arbejds
markedet, er det svært at komme ind 
igen i en sen alder. Det er en utryg
hedsfaktor. Her mener jeg, at kom
munerne har en opgave i at sik
re dem, som ikke kan arbejde mere 
eller ikke kan få arbejde, så de ikke 
falder socialt igennem. Allerede nu 
kan vi se, at der er store grupper af 
5961årige på dagpenge, som risike
rer at ryge på kontanthjælp. 

I den modsatte ende af skala
en har vi en gruppe, som slet ikke er 
berørt af denne form for utryghed: 
akademikerne. 

– De vil næsten ikke opdage, at 
det her finder sted, fordi mange alle
rede i dag arbejder, til de er langt op 
i 60’erne, mens grupper som slagteri
arbejderne og sosuassistenterne vil 

føle, at de har store problemer, som 
ingen forholder sig til – hverken politi
kere eller kommuner. 

– Det kan slå igennem i det politi
ske billede. Fx viste en valg ana lyse 
fra 2015, at blandt de 3059årige 
med de laveste indkomster, stem
te en tredjedel på Dansk Folkeparti, 
mens yderligere en tredjedel stemte 
på Enhedslisten, SF og Alternativet. 
Når to tredjedele af lavindkomsterne 
går en stor bue udenom de etablere
de partier, er det et tegn på mistillid 
og ustabilitet.

Se selvkritisk på praksis
Det er advarselssignaler om nogle 
tendenser, som alle ansvarlige i sam
fundet bør tage alvorligt, mener Lars 
Olsen. 

– Det kan potentielt ændre vores 
samfundsmodel, når man kan se, at 
der er sammenhæng mellem utryg
hed, mistillid, og hvem man stemmer 
på politisk – det er selve stabiliteten i 
demokratiet, der er på spil. Nogle af 
løsningerne på det ligger helt klart 
på Christiansborg, men man kan også 
gøre noget i kommunerne 

Hvad ville du selv gøre, hvis du var 
socialchef i en kommune ?

– Jeg ville kigge selvkritisk på de 
krav, vi stiller, fx til de sygemeldte. 
Får de den ro, de har brug for ? Og i 
forhold til seniorerne, som enten 
føler sig utrygge overfor at miste 
deres job, eller er bange for, at de 
ikke kan holde fysisk, til de skal pen
sioneres, er der meget, man kan gøre. 
Fx kan man arbejde målrettet med 
MUSsamtaler : ”Kan du holde til det 
job, du har nu som sosuassistent ?” 
Og man kan finde jobs, som passer 
til deres kapacitet og på den måde 
tage et socialt ansvar som kommunal 
arbejdsgiver. 

»  Det kan potentielt ændre 
vores samfundsmodel, 
når man kan se, at der er 
sammenhæng mellem 
utryghed, mistillid, og hvem 
man stemmer på politisk 
– det er selve stabiliteten i 
demokratiet, der er på spil. 

  Lars Olsen, journalist og forfatter

FAKTA : SÅ UTRYGGE ER DANSKERNE
·  Danmark har historisk været et af de mest trygge lande i verden, men fra 

2004 til 2015 er utrygheden vokset fra tre procent til 18 procent, målt 
blandt et repræsentativt udsnit på 6.000 danskere over 18 år.

·  Den mest utrygge samfundsgruppe er de sygemeldte, hvor 36 procent er 
grundlæggende utrygge.

·  Tallet er også højt hos andre udenfor arbejdsmarkedet. Blandt folk på 
kontanthjælp er 35 procent grundlæggende utrygge.

·  Blandt ufaglærte og faglærte er hhv. 29 og 26 procent utrygge ved, om 
helbredet holder til pensionsalderen. Det bekymrer kun 12 procent af de 
højere funktionærer.

Kilde : Tryghedsmåling 2015, Trygfonden

Læs mere på :  
trygfonden.dk/viden-og-materialer/publikationer/tryghedsmaaling

Kontanthjælps
modtagere

35 %
Ufaglærte

29 %
Faglærte
26 %

Højere 
funktionærer

12 % 36 %
Sygemeldte

Sociale indsatser kan ses som en 
investering : Først en udgift til ind
satsen og derefter en økonomisk 
– og menneskelig – gevinst, hvis 
indsatsen har effekt. Det regne
stykke skal en ny socialøkonomisk 
investeringsmodel (SØM) hjælpe 
kommunerne med.

Af Cathrine Lindberg Bak, vicedirektør, 
Socialstyrelsen og Hans Hummelgaard, 
analyse- og forskningschef, VIVE

 V IVE og Incentive er i gang med 
at udvikle en socialøkono
misk investeringsmodel (SØM) 

for Socialstyrelsen. Bag SØM ligger 
et ønske om at få mere viden om de 
økonomiske konsekvenser over tid af 
sociale indsatser. I den første version 
af modellen har der været fokus på at 
skaffe data for voksenområdet, men 
en udvidelse på området for udsatte 
børn og unge er nu i støbeskeen. 

Tankegangen bag modellen, som 
også går igen i tidligere modeller, er, at 
sociale indsatser kan ses som en soci
al investering : Den indebærer i første 
omgang en udgift til indsatsen. Der
efter kan der i mange tilfælde – ud 
over de mulige positive, menneske lige 
effekter – opnås økonomiske gevin
ster, fordi udgifterne til fx behandling, 
støtte, offentlige overførsler mv. fal
der som følge af investeringen.

En brugervenlig hjælp til 
økonomisk overblik
SØM søger at give et bud på, hvordan 
de økonomiske konsekvenser ser ud 
over for eksempel to, tre, fem – eller 
måske ti år. Modellens brugere ventes 
først og fremmest at blive kommu
nerne, hvor de fleste sociale indsatser 
jo er forankret. Målet er, at SØM bli
ver en brugervenlig hjælp til at give et 
estimat af de økonomiske konsekven
ser af en given indsats. Dermed kan 
modellen være med til at informe
re en given beslutningssituation, hvor 
økonomi kan være ét af flere hensyn.

Hvis fx en social indsats reduce
rer stofmisbruget hos brugerne, kan 
det have betydning for den offent lige 
økonomi på mange måder. En ræk
ke udenlandske undersøgelser har for 
eksempel dokumenteret, at stofmis
brugere har mindre behov for sund
hedsydelser i perioder, hvor de er stof
fri. De får også mindre behov for at 
blive behandlet for følgesygdomme af 
deres misbrug, og de bliver udsat for 
færre ulykker med skadestuebesøg 
eller indlæggelser til følge. De begår 
typisk også mindre kriminalitet, og det 
giver samlet set en besparelse for det 
offentlige. 

Hvad er de økonomiske 
konsekvenser ? 
SØM er designet til at give kommuner
ne et samlet bud på nettoresultaterne 
af udgiften til indsatsen og de afled
te besparelser som følge af indsatsen
Modellen består af to hoveddele : 

1. Et beregningsredskab, der dæk
ker de budgetøkonomiske konsekven
ser af sociale indsatser. I denne del 
indtaster eller vælger brugeren, typisk 
kommunen, målgruppen for indsat

sen, den forventede effekt af indsat
sen og omkostningerne ved indsatsen. 

Herudover skal brugeren vælge, 
hvilke hovedområder (fx over førsler, 
sundhed m.m.) beregningen skal 
medtage. På baggrund af et estimat 
af såkaldte links mellem de direkte 
effekter af indsatsen og en række øko
nomiske konsekvenser kan modellen 
give et bud på den samlede budget
økonomiske konsekvens af indsatsen.

De økonomiske konsekvenser, 
der kan medtages, er fx modtagel
se af overførselsindkomst, brug af 
sundheds ydelser, udgifter som følge 
af krimi nalitet og brug af kommuna
le tilbud som herberg m.m. Der esti
meres desuden en tidsmæssig profil, 
dvs. et bud på, hvor lang tid den øko
nomiske konsekvens varer. Man kan 
også vælge i stedet selv at indtaste 
de mulige konsekvenser, hvis man har 
viden om dem.

2. En database med viden om effek
ter af sociale indsatser, enhedspriser 
for de områder, modellen dækker, og 
en opgørelse af målgruppernes ini
tiale forbrug af offentlige ydelser og 
services. 

Databasen rummer bud på de direk
te effekter af indsatser over for giv
ne målgrupper, fx stofmisbrugere. 
Et eksempel på en direkte effekt kan 
være, at en vis andel af stofmisbruge
re kommer ud af misbrug 
som følge af indsatsen. 

Effektstørrelserne 
i databasen bygger 
på viden fra gode 
undersøgel
ser af indsats
ernes effek
ter fra både 
Danmark og 

udlandet. Enhedsprisoversigten viser 
de enhedspriser, modellen i udgangs
punktet arbejder med og dermed bru
ger i beregningen. Den præsenterer 
også kilderne og afgrænsningen her
af. Beregningerne i SØM afhænger af 
den viden, der findes om effekter af 
sociale indsatser og de heraf afledte 
konsekvenser for offentlige ydelser 
og aktiviteter.

Endelig har databasen en oversigt 
over forbruget af de offentlige ydelser 
og services, modellen medtager. For
bruget er fordelt på modellens mål
grupper og er opgjort på baggrund 
af registeroplysninger fra Danmarks 
Statistik. Der er dog tale om landsgen
nemsnit, hvorfor tallene ikke nødven
digvis rammer niveauet i den enkel
te kommune. Kommunerne kan læne 
sig op ad de foreslåede tal i modellen 
eller rette til, så de blive specifikke for 
den enkelte kommune. 

SØM offentliggøres i 
efteråret
SØM vil desuden give adgang til 
Socialstyrelsens omkostningsmodel, 
så omkostningerne til en given indsats 
kan beregnes herudfra. Det vil også 
være muligt at indtaste omkostnin
gerne ved indsatsen direkte uden brug 
af omkostningsmodellens elementer. 

Når SØM overdrages til Social
styrelsen i efteråret 2017, bliver den 
gjort offentligt tilgængelig, og der bli
ver sat forskellige uddannelsesinitia
tiver i gang, så kommunerne kan kom
me i gang med at bruge SØM. 

Udviklingen af SØM er finansieret af 
satspuljen. 

NY SØM-MODEL BEREGNER 
BESPARELSER AF SOCIALE 
INDSATSER 

Besparelser 

Investering

Besparelser 

Investering
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at få de sidste 20 procent af de unge 
med på uddannelsesvognen. 23.000 
unge mellem 25 og 29 år – otte pro
cent – har været uden job og uddannel
se i mindst to år, viser en analyse fra 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

De, der forestiller sig, at der skal 
presses mange flere unge ind på 
erhvervsuddannelserne, burde tage 
på en lille tur til de tekniske skoler, 
hvor lærerne er dybt frustrerede over 
det faldende faglige niveau blandt de 
unge. Her frygter man, at det vil blive 
endnu værre, hvis flere – og svagere 
– elever skal presses ind, hvilket står 
højt på politikernes liste. Kunne man 
forestille sig, at det ville føre til endnu 
større frafald ? Ja, det kunne man nok.

Fra ’kioskdame’ til 
’førtidspensionist’
Man hører ofte, at det er globalise
ringen og den nye teknologi, der over
flødiggør den ufaglærte arbejder. 
Og jo, ’globalisering’ rimer bedre på 
’dataingeniør’ og ’bioteknolog’ end på 
’pakkedame’ og ’truckfører’. Men når 
der ikke længere er brug for de ufag-
lærte, så handler det også om, at vi i 
Danmark har indrettet os på en måde, 
der har overflødiggjort de ufaglærte.

Blandt andet har vi indret
tet skattesystemet, så det er 
meget, meget dyrt at få råd til 
serviceydelser, fx at få nogen 
til at gøre rent for sig, lave mad 
til sig eller bare hjælpe med ind

køb. Først betaler man skat af sin 
egen løn, så betaler man indirekte 
skat af servicearbejderens løn, og så 
kommer momsen oveni. Konsekven
sen er, at der bliver skabt færre job i 
den servicesektor, som appellerer til 
ufaglærte.

Dernæst : Danmark er – med rette 
– kendt for sit velregulerede arbejds
marked, som skaber vellønnede job 
til højeffektive mennesker. Et arbejds
marked, fagbevægelsen og arbejds
givere står vagt om. Men den danske 
model har også en bagside : Den hol
der de mennesker ude, som aldrig bli
ver højeffektive og aldrig får prang
ende eksamensbeviser.

Engang kunne disse mennesker 
gå til hånde og kalde sig ’fejemand’, 
’kioskdame’, ’altmuligmand’, ’pedel’ 
etc. I dag kan de kalde sig ’førtidspen
sionist’ eller ’kontanthjælpsmodtager’ 
– uden adgang til det statsautorisere
de arbejdsmarked.

Men disse job bliver barberet væk. 
Ikke bare i Danmark. Det sker overalt. 
Og det skaber frustrationer. Og usik
kerhed. Utryghed.

Vi kan da uddanne de 
ufaglærte væk
En stor del af den højrepopulisme, vi 
ser med Trump og rundt omkring i 
Europa, skyldes denne udvikling. Og 
there is much more to come. Når den 
fjerde industrielle revolution nu aflø
ser globaliseringen, så rammer den 
lige ned i samme gruppe, som blev 
ramt af globaliseringen. De dumme 
unge.

Den digitale revolution, også kal
det den fjerde industrielle revolution 
med kunstig intelligens, avancerede 
robotter, 3Dprint og andet, forven
tes at føre til lige så store forandrin
ger som dampmaskinen i 1760’erne, 
elektrificeringen og samlebåndet 
fra 1840’erne og computeren fra 
1950’erne. Tilsammen.

Men hov, sådan har det da været 
med ny teknologi før, og hver gang har 
økonomerne fortalt os, at væksten 
og produktiviteten ville skabe job nye 
steder, ikke ? Jo. Og de har fået ret. 
Det er jo gået godt.

Men med robotiseringen er flere 
og flere kommet i tvivl. Måske står vi 
over for et skred, et kvalitativt skift, 
hvor den nye teknologi for første gang 
ikke ender med at skabe nye jobs, men 
samlet set gør det modsatte. Overflø

diggør jobs. World Economic Forum i 
Davos vurderede tidligere på året, at 
robotterne allerede i 2020 vil have 
fjernet syv millioner jobs og skabt to 
– der forsvinder altså netto fem mil
lioner jobs.

Kan man gøre noget ? Ja. Den gode 
nyhed er, at der kan skabes ufaglærte 
job til dem, der ikke kan løfte sig selv 
ind i uddannelsessystemet. Vi kan ind
rette skattesystemet sådan, at pri
vate serviceydelser bliver billigere, fx 
ved at fjerne momsen og indføre sær
lige fradrag. 

Viljen er ikke til stede
For 20 år siden ville erhvervsminister 
Mimi Jakobsen og hendes departe
mentschef Jørgen Rosted udvikle et 
servicearbejdsmarked med menne
sker, der gør rent, vasker tøj, laver små
reparationer, fejer gulve etc. God idé. 
Og det må da også være muligt at lave 
smuthuller i det høje hegn ind til det 
statsautoriserede arbejdsmarked, der i 
disse år holder 800.000 udenfor. Selv
følgelig kan vi. Hvis viljen er til stede.

Det må også være muligt at lave 
særlige beskyttede arbejdsmarke
der til disse grupper. Socialøkonomi
ske virksomheder. Men den dårlige 
nyhed er, at viljen ikke er rigtig til ste
de blandt politikere og arbejdsmarke
dets parter. I hvert fald ikke lige nu. 
Her har man nemlig lullet sig ind i den 
bekvemme forestilling, at den ufag-
lærte kan uddannes væk. 

» De er rigtig mange, som ikke  
kan det der med at skrive, regne,  

analysere og argumentere.  
De er født i den forkerte tid. I årevis 

er praktisk arbejde systematisk blevet 
støvsuget ud af arbejdsmarkedet, 

som i stigende grad lægger vægt på 
intellektuelle færdigheder. 

Per Michael Jespersen, redaktionschef

De dumme unge
Hvad bekymrer mig mest, når det 
gælder velfærdssamfundets frem
tid og spørgsmålet om, hvem der er 
inde – og ude ? Det gør de dumme 
unge. De tunge kataloger.

Af Per Michael Jespersen, 
redaktionschef og lederskribent på 
Politiken

Forleden spiste jeg frokost med 
socialrådgiveren og expolitik
eren Hanne Reintoft. Da jeg 

spurgte hende, hvad den største 
udfordring for velfærdssamfundet er, 
var hun ikke i tvivl : ”Det er de dumme 
unge. For hvem tager sig af dem ? Pas-
ser på dem ? Ingen. Den højere middel-
klasse går mest op i sig selv”. Jeg vil 
gerne prøve at uddybe, hvorfor jeg er 
enig med Hanne Reintoft.

Godt jeg ikke blev født for 
over 100 år siden
Jeg kan ikke slå et søm i en væg uden 
at ødelægge både sømmet og væggen. 
Tit tænker jeg : Hvor er det dog heldigt, 
at jeg ikke levede i en tid, hvor praktisk 
håndelag var forudsætningen for at 
overleve. Når nogen ser bebrejdende på 
mig, efter at jeg har ødelagt endnu et 
søm og endnu en væg, ved jeg præcis, 
hvordan mennesker der ikke kan arbej
de med abstrakte faglige problem
stillinger, må have det. 

Og der er der altså rigtig mange, der 
ikke kan. De kan ikke det der med at 
skrive, regne, analysere og argumente
re. De er født i den forkerte tid. I årevis 
er praktisk arbejde systematisk blevet 
støvsuget ud af arbejdsmarkedet, som 
i stigende grad lægger vægt på intel
lektuelle færdigheder.

Engang bestod en stor del af arbejds
markedet af ufaglærte, så hvis man 
ikke havde de boglige evner, faldt man 
ikke igennem. Men så blev samfundet 
for alvor ramt af effektiviseringsbøl
gen. Der blev stillet stadig stigende 
krav til menneskers evner, hvis de skul
le være  produktive nok til at være med i 
det effektive arbejdsfællesskab.

Hegnet ind til den privilegere
de kerne arbejdsstyrke blev højere 
og højere og højere. Antallet af ufag
lærte på arbejdsmarkedet er dykket 
fra over 650.000 i 1995 til cirka det 
halve 20  år senere. Der var pludselig 
ikke råd til ham, der fejer i fabrikshal
len, eller til hende, der tjekker flasker 
ved samlebåndet.

Ingen kære mor uden 
uddannelse
Adgangsbilletten til et job er, at du 
er hamrende produktiv og effektiv og 
sætter dig på skolebænken.

Der er ingen kære mor eller fagbe
vægelse, der hjælper dig. Her har man 
for længst købt forestillingen om, at 
man ikke kan klare sig, hvis man ikke 
mestrer en manual og en compu
ter eller kan tænke abstrakt og på et 
fagligt niveau. Og slet ikke på vej ind i 
den fjerde industrielle revolution, hvor 
robotautomatisering og digitalise
ring vil overflødiggøre en lang række 
manuelle jobfunktioner. 

Derfor siger fagbevægelsen op 
til de forestående trepartsforhand
linger : Vi skal efter og videreuddanne 
vores medlemmer – have dem ud af de 

ufaglærtes rækker. Og når de er nået 
så langt, skal de have endnu mere – 
skole, uddannelse, efteruddannelse, 
videreuddannelse.

Jeg er helt enig. Uddannelse er 
vejen. For langt, langt de fleste.

Men tænk nu, hvis der er en stor 
andel af de unge, som bare ikke har 
evnerne til at uddanne sig – ikke 
engang i to år ? Spørgsmålet er kæt
tersk. For i Danmark forestiller den 
dagsordensættende middelklasse sig, 
at alle kan løftes op på uddannelses
rangstigen, bare man har den rig tige 
gulerod, pisk og pædagogik. Og det 
forestiller de sig, fordi de selv kan det 
der med det abstrakte. 

Men hvad hvis vi tager fejl ?
Men måske tager de – vi – fejl ? Meget 
tyder på, at der i enhver generation er 
en stor gruppe, som foretrækker hån
dens arbejde og afskyr at skulle sæt
te sig på skolebænken med manualer, 
bøger og ord og symboler. Eller slet og 
ret ikke kan finde ud af det.

Sådan har det i hvert fald været i 
alle historiske samfund og generatio
ner indtil i dag. Så hvorfor ikke nu ? Se 
bare, hvor svært vi i Danmark har ved 
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”Hvem er inde – og ude ?” er et af 
tidens vigtigste spørgsmål at stille. 
For selvom vi gerne vil have alle 
med, er det en umulig mission. 
Spørgsmålet er derfor : Hvordan 
håndterer vi den udfordring, at  
der altid vil være nogen, der er 
udenfor ? Og svaret er : Vi facili 
terer fællesskaber.

Af Pia Lauritzen, ph.d. i filosofi

 T ak for spørgsmålet! 
For ”hvem er inde – og ude ?” 

er måske det vigtigste spørgs
mål at stille netop nu. Og det bygger 
på en præmis, der ikke er til diskussi
on : Der er nogen, der er inde – og der 
er nogen, der er ude. Spørgsmålet er, 
hvem der er hvem ? 

Det vil jeg gerne give et bud på. Men 
jeg vil også gerne opholde mig ved – 
og opfordre læseren til at tænke over 
– alvoren i dette spørgsmål. Hvis vi 
tager spørgsmålet ”hvem er inde – 
og ude ?” alvorligt, kan vi nemlig ikke 
umiddelbart bagefter spørge : ”Hvor
dan sikrer vi som velfærdsledere, at 
alle kommer med i samskabelsen og 
fornyelsen af velfærden ?” (som FSD 
jo gør i introduktionen af dette års
mødetema). Hele pointen med ”hvem 
er inde – og ude ?” er netop, at alle ikke 
er med.

Samskabelse : Mål eller 
middel ? 
”Der vil aldrig være plads til alle. 
Ethvert fællesskab har grænser. Ellers 
er det ikke et fællesskab”. 

Citatet er fra et eksperiment, jeg 
gennemførte tidligere i år : 151 men
nesker fra over 100 organisationer 
og institutioner deltog i den digita
le spørgestafet ”Kunsten at få alle 
i tale” (se www.alleitale.nu). Ekspe
rimentet blev skudt i gang med en 
åben invitation, hvor alle, der er opta
get af at udvikle fællesskaber i virk
somheder og samfund, kunne deltage 
og invitere andre med. Formålet var 
at kortlægge de aktører, erfaringer 
og metoder, der tegner den aktuel
le debat om samskabelse, borgerind
dragelse, cocreation, brugerdrevet 
innovation osv. 

For det er ikke kun velfærdsledere, 
der er optaget af at få alle med. Virk
somhedsledere taler om open innova
tion, HRpartnere opfordrer til med
arbejderinvolvering, og for nonprofit 
organisationer er ”ledelse af frivil
lige” ikke længere evnen til at styre 
de frivillige i en bestemt retning, men 
viljen til at indrette sig efter de frivil
liges interesser og ideer. Uanset hvad 
spørgsmålet er – og uanset hvilken 
sektor spørgsmålet retter sig mod – 
er svaret i disse år altid det samme : 
Fælles ansvar.

Behov for nye metoder 
Så lad os flytte fokus! Ikke mere snak 
om samskabelse og open innovation. 
Lad os i stedet beskæftige os med det 
mål, som samskabelse er – eller bør 
være – et middel til at nå. Lad os tale 
om fællesskaber, og hvad der skal til 
for, at fællesskaber tager ansvar for 
sig selv.

Mit Alleitaleeksperiment viste, at 
vi som initiativ og beslutningsta gere 
kun kan bistå fællesskaber i at tage 
ansvar for sig selv, hvis vi : 
1. slipper magten over, hvem 

der kommunikerer om hvad og 
hvordan, 

2. skærper gruppemedlemmernes 
opmærksomhed på deres fælles 
sag, og 

3. skærper gruppemedlemmernes 
opmærksomhed på hinanden. 

Det er betydelig nemmere sagt end 
gjort og bliver ikke lettere af, at de 
metoder, vi som ledere og konsulenter 
bruger til at mobilisere medarbejdere, 
brugere og borgere, er designet til det 
modsatte, nemlig :
• At afsendermodtagerforholdet er 

defineret på forhånd (fx kommu ne
borger, politikervælger, ledermed
arbejder). 

• At den fælles sag ikke formule
res af gruppemedlemmerne selv, 
men af os, der beskæftiger os med 

sagen udefra (fx er ’socialt udsat’ 
formentlig ikke et udtryk, den 
enkelte borger selv bruger om sin 
situation).

• Og at den ekspertise og erfaring, 
der opbygges med sagen, ikke 
udveksles imellem gruppemed
lemmerne, men trækkes ud af 
gruppen. Det ser vi fx i observa
tions studier og fokusgrupper, hvor 
’eksperterne’ bliver kloge på, hvad 
der virker og ikke virker, mens dem 
i gruppen reduceres til nogen, 
der skal forstås og påvirkes i en 
bestemt retning.

Fra dit spørgsmål til vores 
ansvar 
Løsningen på denne problematik er at 
demokratisere spørgemagten i de pro
cesser, vi sætter i gang. Hvad betyder 
det ? Jo, hvis vi lader medlemmerne 
af en gruppe stille hinanden spørgs
mål om det, der optager dem indenfor 
et givet emne, vil vi få et unikt indblik i 
den tavse viden og de uformelle roller 
og relationer, der regulerer adfærd en i 
gruppen. Et indblik, der er altafgøren
de for, om vi som initiativ og beslut
ningstagere kan understøtte det 
engagement og ejerskab, der får fæl
lesskaber til at tage ansvar for sig selv. 
Det kan gælde både medar bejdere i 
forvaltningen, frivillige i socialt arbej
de og borgere i sociale indsatser. Den 

metode, jeg brugte til at understøt
te og opsamle deltagernes erfarings
udveksling i Alleitaleeksperimentet, 
hedder STAFETANALYSE. Det er en 
digital metode, mange virksomheder 
og organisationer bruger til bl.a. APV, 
borgerinddragelse, strategi og poli
tikudvikling. Den fokuserer på deltag
ernes spørgsmål til hinanden og der
med på den interaktion, der er i en 
gruppe eller et fællesskab, frem for 
den reaktion, vi får, når vi spørger til 
eller kigger på gruppen udefra.

Altid allerede aktiv 
Spørgsmålet er, hvordan vi motiverer 
og mobiliserer vores medarbejd ere, 
brugere eller borgere til overhove
det at være med ? I et ansvarligt fæl
lesskab betragter medlemmerne af 

gruppen sig selv og hinanden som en 
del af en større helhed, fordi de er for
bundet og forpligtet af et fælles tred
je. De tager stilling til og ansvar for 
den sammenhæng, de er en del af. Og 
det kommer ikke af sig selv. 

Og dog. For vi mennesker træ
der hele tiden ind og ud af relationer, 
som vi forpligter os mere eller mindre 
på. Det er kun de allerfærreste af os, 
der ikke indgår i sammenhænge, hvor 
vi får og skaber mening og værdi, og 
hvor vi – uden at tænke over det – net
op påtager os et ansvar.

Så måske er den vigtigste opga
ve for velfærdsledere og andre initi
ativ og beslutningstagere ikke at få 
folk til at engagere sig, men at forstå 
og forløse potentialet i det engage
ment, der altid allerede er tilstede, når 

vi mennesker er sammen med andre 
mennesker. 

Kære velfærdsleder, det er 
dig der er udenfor(stående) 
Derfor er spørgsmålet ”hvem er inde – 
og ude ?” måske det vigtigste spørgs
mål at stille netop nu. Fordi svaret er 
et andet, end man skulle tro. Det er 
nemlig hverken den ene eller anden 
gruppe af borgere eller medarbejd
ere, der står uden for det fællesskab, 
som er afgørende for fremtidens 
organisationer og samfund. 

Nej, dem, der er udenfor – er os. Os, 
der gerne vil bistå fællesskaberne i 
at tage ansvar for sig selv. Velfærds
lederne, beslutningstagerne. Vi er de 
udenforstående. For vi skal skabe de 
rammer, der sætter grupper af med

arbejdere, brugere og borgere i stand 
til at påtage sig ansvaret for sig selv. 
Det gør vi ikke ved at lade som om, at 
vi er en del af et fællesskab, vi ikke er, 
eller ved at insistere på, at alle kan 
være en del af vores. Det gør vi der
imod ved at forstå, at der er noget, 
vi ikke forstår. Som udenforstående 
skal vi dyrke og styrke, at vores med
arbejdere, brugere eller borgere er 
forbundet med nogen – og være min
dre optaget af, hvordan de forholder 
sig til os. 

Vi skal skabe rammerne for, at 
de genkender sig selv og hinanden 
i noget – uden at insistere på, at vi 
ved, hvad det er eller bør være. Og så 
skal vi frem for alt øve os på ikke bare  
at være udenforstående, men uden 
forstående. 

DER ER ALTID NOGEN, 
DER ER UDENFOR

Forskellige metoder understøtter forskellige aktivitetsniveauer 

Pia Lauritzen er mag.art. og ph.d. i  filosofi. Forfatter til en række bøger, bl.a. Filosofi i ledelse fra 2011, bestselleren Spørgsmål (2015)  og senest De udenforstående – om kunsten at få alle i 
tale fra 2017. Udvikler af metoden Stafetanalyse, forsker,  formilder og medstifter af virksomheden Indblik Inc., der bl.a. uddanner interne og eksterne konsulenter i at bruge Stafetanalyse. 

DIGITAL PLATFORM… …OPSAMLER SPØRGSMÅL OG SVAR

MOBILISERINGSTRAPPEN

STAFETANALYSE forbinder og forpligter gruppemedlemmerne på flere niveauer.

1.  Den enkelte deltager 
forholder sig til stafetemnet

2.  Deltagerne spørger og 
svarer hinanden 1 :1

3.  Der er mange, der giver 
spørgestafetten videre

4.  STAFETANALYSE af det, der 
forbinder og forpligter deltagerne

INAKTIV

REAKTIV

INTERAKTIV

AKTIV

PROAKTIVFra deltagernes SPØRGSMÅL til fælles ANSVAR

Jeg har ingen muligheder

Jeg forholder mig ikke til X

Jeg har de muligheder, 
jeg bliver givet

Jeg svarer på det, jeg 
bliver spurgt om vedr. X

• Spørgeskema
• Fokusgruppe
• Interview

Jeg har de muligheder, 
jeg skaber sammen med 
andre

Jeg spørger andre om det, 
der optager mig vedr. X

Jeg har de muligheder,  
jeg skaber

Jeg forholder mig til, om X 
er det vigtigste at spørge til

Jeg skaber muligheder  
for mig selv og andre

Jeg spørger andre om  
det, jeg finder vigtigst  
at spørge om

»  Nej, dem, der er udenfor – er os. Os, der 
gerne vil bistå fælles   skaberne i at tage ansvar 
for sig selv. Velfærds lederne, beslutnings-
tagerne. Vi er de uden for stående. For vi 
skal skabe de rammer, der sætter grup per af 
med arbejdere, brugere og borgere i stand til 
at på tage sig   ansvaret for sig selv. 
Pia Lauritzen, ph.d. i filosofi

 KRONIK   
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Mindre styring til fordel for et 
 større ledelsesrum, benchlear
ning på et datadrevet grundlag 
og et eftersyn af MEDsystemet. 
Sådan lyder de foreløbige over
skrifter på ledelseskommissionens 
anbefalinger, hvis det står til for
mand Allan Søgaard Larsen.

Af journalist Tina Juul Rasmussen

– Helt overordnet svinger pendulet 
mod mere åbenhed og decentralis
me i styringen af den offentlige sek
tor. For ja, det er problematisk at måle 
på tosserier – der er for megen detail 
og processtyring. Det kommer vi til at 
pege på i vores anbefalinger. Men også 
på, at vi ikke skal lede uden data – det 
skal være en del af enhver ledelses
dagsorden at have styr på sine rele
vante data.

Ordene er Allan Søgaard Larsens, 
formand for ledelseskommissionen. 
De seneste måneder har han rejst 
landet tyndt i jagten på input og svar 
på, hvordan den offentlige sektor kan 
ledes og styres bedst muligt. Og inden 
længe skal han sammen med resten 
af kommissionen præsentere anbe
falingerne for at fremme god, offent
lig ledelse som et led i at forny den 
offentlige sektor. 

Imponeret over pæda go ger
nes progressionsmålinger
Ikke overraskende deler kommissi
onsformanden både ros og ris ud til 
landets kommuner. Især er han ble
vet imponeret over det pædagogiske 
områdes brug af progressionsdata i 
arbejdet med børn og unge.

– Jeg har set noget virkelig solidt 
arbejde, som har virket styrkende og 
identitetsskabende for den pædagogi
ske fagprofession. De har taget det at 
måle på børnenes fremskridt – resul
taterne frem for processen – til sig, og 
de kan dokumentere, hvad de gør. Det 
har imponeret mig. Jeg er med på, at 
der er lokale og regionale forskelle, 
som gør, at one size doesn’t fit all, så vi 
skal passe på ikke at benchmarke på 
et outcome, man ikke kan sammenlig
ne. Men man skal kunne måle og doku
mentere resultaterne af sin indsats.  

Derfor undrer det også Allan Søgaard 
Larsen såre, at kommunerne ikke er 
bedre til at kopiere hinandens gode 
ideer og resultater. 

– Spredningen af god praksis i det 
offentlige er ikke god. I den private 
sektor, hvor jeg kommer fra, ville vi 
som det første altid forsøge at kopi
ere, hvis andre gjorde noget godt. Der
for skal vi have maksimal mulig trans
parens og sammenlignelige data på 
landsplan, når det gælder de offent
lige velfærdsindsatser.

Økonomisk ansvarlighed kan 
reducere processtyring
Rosenbladene daler også over den 
offentlige sektors økonomiske ansvar
lighed. Kommunernes budgetsikker
hed er stor, fremhæver Allan Søgaard 
Larsen, og det baner vejen for at kun
ne reducere den processuelle styring.

– Med den ansvarlighed og det, at vi 
har en budgetlov, er tiden kommet til 
at reducere den processuelle styring, 
som vi kender den i dag – lade nogle 

blomster blomstre – og arbejde vide
re mod en styring, der måler på out
come, fx som vi har set det hos pæda
gogerne. At indsamle data og indrette 
sin indsats efter det er også styring. 

I styringsdebatten har New Pub
lic Management længe været udråbt 
som den store skurk, der spænder ben 
for nye tanker og tiltag, ikke mindst 
tillidsdagsordenen. Om ledelses
kommissionen vil være medunder
skriver på NMP’s dødsattest, er Allan 
Søgaard Larsen dog ikke sikker på. 

– Men vi skal fjerne de negative 
sider af NPM. Basere os på tillid, om 
du vil, og på de ledere, som skal føre 
resultaterne ude i livet. Deres skal 
udfoldes. 

Vi kan dog ikke, understreger han, 
alene basere os på ledelse. Der skal 
også måles. 

– Derfor kommer vi til at understre
ge, at man skal bevæge sig i retning 
af mere tillidsbaseret ledelse – med 
en stærk support af dataunderlag og 
dokumenterede effekter. Jo, vi skal 

være visionære, men vi skal også ken
de det grundlag, vi står på. Det skal 
ikke bare være ledelse ud i det blå. 

Så drift og mellemlederniveauet 
kan altså se frem til medvind i ønsket 
om større personligt ledelsesrum, 
forudser Allan Søgaard Larsen.

– Jeg har haft mange møder med 
både lederforeninger, forvaltninger 
osv., og jeg kan i den grad forstå både 
lederes og medarbejderes behov for 
at få mere rum. Plads til ledelse er 
vigtig. 

MEDsystemet skal ses efter 
i krogene
Men noget stikker også i rosenbuket
ten, fx det ’dobbelte hierarki’ i de 
offentlige organisationer, som både 
har et ledelsessystem og et MEDsy
stem. Det er et ledelsesmæssigt vil
kår, som man må arbejde med og for
holde sig til. For ifølge Allan Søgaard 

VI SKAL HAVE EN NY 
BALANCE MELLEM 
DETAILSTYRING OG TILLID

» Vi skal fjerne de negative 
sider af NPM. Basere os på tillid, 
om du vil, og på de ledere, som 
skal føre resultaterne ude i livet. 
Deres ledelsesrum skal udfoldes.

    Allan Søgaard Larsen, formand for ledelseskommissionen

Nytænkning i den måde, det offentli
ge løser opgaverne på, er afgørende 
for at få mest muligt ud af borgernes 
skattekroner. Derfor skal de offent
lige velfærdsopgaver konkurrence
udsættes, og vi skal lære af de 
dygtigste kommuner.

Af økonomi- og indenrigsminister  
Simon Emil Ammitzbøll (LA)

I august var jeg en tur forbi Mols
skolen i Knebel på Djursland. Her 
mødte jeg en socialfaglig rådgi

ver, der hver uge sidder ude på skolen. 
Hendes arbejde er blandt andet at styr
ke skolehjemsamarbejdet, hvis en 
elevs fravær stiger meget. Ved på den 
måde at sætte tidligt ind med social
faglige rådgivere ude på skolerne har 
kommunen forhindret, at unge blev til 
store sager på kommunekon toret. Den 
tidlige indsats ude i elevernes eget mil
jø har ifølge Syddjurs Kommune spa
ret penge, samtidig med at de unge 
har fået hjælp og vejledning og dermed 
udsigt til en bedre fremtid.

 Jeg er glad for at se, hver gang 
nogen i den offentlige sektor tæn
ker nyt, for innovation er nødvendigt, 
når myndigheder er blevet betroet 

borger nes skattekroner for at levere 
en service.

Intet er helligt i 
konkurrenceudsættelsen
Nytænkning handler ikke om, hvem 
der er inde, og hvem der er ude, som 
temaet for denne årsmødeavis ellers 
lyder som om. Vi skal have en så effek
tiv offentlig sektor som muligt, hvor 
medarbejdere og chefer leverer en 
høj kvalitet til borgerne. Det arbejder 
regeringen på at nå på flere fronter.

En vigtig del er, at kommunerne skal 
konkurrenceudsætte en større del af 
deres opgaver. I regeringen planlæg
ger vi at sætte måltal for det. Intet er 
helligt – heller ikke på socialområdet. 
Nogle gange er en kommunes sosu 
assistenter og socialpædagoger dyg
tigst. Andre gange vil private være 
bedst til prisen. Det vigtige for mig er, 
at kommunerne lader det komme an på 
en prøve og ser på både pris og kvalitet.

Også frikommuneforsøgene er en 
hjælp til målet om at gøre det bedre 
og billigere. 28 frikommunenetværk 
har før sommerferien fået grønt lys fra 
regeringen til at gøre tingene på en ny 
måde. Blandt andet ved at samarbej
de om akut sygepleje og oprette nye 
midlertidige boliger for unge hjem løse. 

Lovforslaget, der skal sikre, at forsøg
ene kan gennemføres, er godt på vej, og 
forsøgene giver mulighed for at afprø
ve, om tingene kan gøres smartere – til 
glæde for borgerne.

Vi skal have mindre 
bureaukrati
De ansatte på rådhusene spilder i 
dag tid på kontrol og papirarbejde, 
og borg erne bruger for lang tid på at 
udfylde blanketter. Vi skal have min
dre bureaukrati og færre regler. Fri
kommuneforsøgene giver sammen 
med den nye udfordringsret kommu
nerne mulighed for at udfordre stats
lige regler. Men nogle gange finder 
kommunerne også selv på overflø dige 
regler. For at rydde ud i dét har jeg ind
ledt et samarbejde med to modige og 
ambitiøse kommuner, der får deres 
egne regler og arbejdsgange under
søgt – til inspiration for andre. Helt i 
tråd med FSDs forslag om, at bøvlet 
skal væk på beskæftigelsesområdet.

Endelig er regeringen netop nu ved 
at etablere en ny enhed for benchmar
king. Den skal finde de gode eksem
pler i kommunerne, så andre kan lære 
af dem. På socialområdet ved vi i dag 
alt for lidt om, hvad der virker. Den nye 
enhed vil give et bedre billede af det. 

Det kommunale selvstyre er 
vigtigt
I takt med at kommunerne luger ud i 
bureaukratiet, kan de koncentrere sig 
mere om kernevelfærden og få stør
re frihed til at løse deres opgaver på 
den måde, som de helst vil. Det lokale 
selvstyre er vigtigt. Kommunerne skal 
have frihed under ansvar til at priori
tere, selvfølgelig ud fra nogle overord
nede mål. 

På det vigtige socialområde er 
det især regeringens ti mål for soci
al mobilitet, der angiver retningen, og 
det glæder mig at se, at det også fyl
der for FSD. Det handler om, at flere 
personer med blandt andet handicap 
eller psykisk sygdom skal komme i 
uddannelse og beskæftigelse, og fær
re skal være socialt udsatte. 

Regeringens mange initiativer læg
ger op til, at kommunerne hele tiden 
skal spørge sig selv : Er det muligt at 
gøre det smartere og enklere ? Er der 
opgaver, som bedre kan løses af pri
vate ? Har nabokommunen fundet en 
god løsning ? Det vigtigste er at huske, 
at det ikke handler om regneark, men 
om mennesker. Borgerne skal have en 
service, der fungerer, og de skal møde 
medarbejdere, der lytter og vil hjælpe 
dem til at få et bedre liv.  

Selvfølgelig skal den offentlige 
sektor moderniseres

» Kommunerne skal 
konkurrenceudsætte en  

større del af deres opgaver.  
I regeringen planlægger vi 

at sætte måltal for det. Intet 
er helligt – heller ikke på 

socialområdet.
 Økonomi- og indenrigsminister  

Simon Emil Ammitzbøll (LA)

Fo
to

 : N
ie

ls
 H

ou
ga

ar
d

Fortsættes på næste side ►

Foto
 : c

olourb
ox

10 | ÅRSMØDE 2017  | 11LEDELSE AF FREMTIDENS VELFÆRD
Hvem er inde – og ude?

LEDELSE AF  
FREMTIDENS VELFÆRD

HVEM ER INDE 
 – OG UDE ? 



Larsen spænder det nogle steder 
ben for både god ledelse og godt 
samarbejde, mens det andre steder 
fremmer det at skabe resultater for 
borgerne.

– Nogle steder, hvor man trækker 
på samme hammel, virker MEDsy
stemet fremragende, mens det andre 
steder fratager lederne deres dispo
sitionsret, fordi MEDsystemet er så 
stærkt, som det er. 

– Så ligesom vi ser på alt andet i den 
offentlige sektor, vil vi som kommis
sion også beskrive det som et vilkår 
i offentlig ledelse, man bør se nær
mere på. Personligt forstår jeg slet 
ikke komplekset af overenskomster 
med den store detaljeringsgrad. Her 
er nogle, som sidder tungt og konser
vativt på tingene. Det skal innoveres, 
mener jeg. 

Et sidste tema, der kommer til at 
fylde i kommissionsanbefalingerne, er 
politisk ledelse. 

– Vi skal have politisk ledelse, men 
det er ikke ligegyldigt, hvordan poli

tikerne udøver den, og hvad de blan
der sig i. De skal lede på det politiske   
og ikke på det operationelle niveau, 
mener vi. På skoleområdet er der i øje
blikket en vanskelig situation. Nogen 
steder står man så at sige i hver sin 
ende af skolegården og råber – foræl
dre, faglige repræsentanter mv. i den 
ene ende og politikerne i den anden. 
Det vil vi forsigtigt nærme os i vores 
anbefalinger. 

Læner sig lidt ud af vinduet
Når det gælder kommissionens kon
krete anbefalinger, er Allan Søgaard 
Larsen sikker på, at de vil rokke båden 
lidt.

– Vi står på et meget stærkt og 
solidt grundlag af praksis og forskning 
– vi har fået input fra alle de ledende 
forskere på området. Vi har gennem
ført en spørgeskemaundersøgelse 
blandt ledere, og vi har besøgt rigtig 
mange kommuner, regioner, institu
tioner og mennesker. Så det, vi vil sige, 
bliver svært sige imod. 

Og, lover formanden, en række af 
kommissionens anbefalinger vil ”pege 
udover det fundament, vi står på”.

– Vi er nødt til at læne os frem og 

anbefale noget, som kan diskuteres. 
Men det vil ikke kunne fejes af bordet 
som pjat, men man kan selvfølgelig 
godt vælge at sige, at vores anbefaling
er ikke matcher den aktuelle politi

ske psykologi. Det er jo sket før med 
kommissioners anbefalinger. Men jeg 
er faktisk ret optimistisk – jeg oplever, 
at der også fra centralt hold er stor 
interes se for, at vi skal videre. 

"Kære far. Du må forstå, at jeg 
hader dig, når du er fuld."

 D et er nu fjorten år siden, at 
Henrik Halby stoppede sit 
misbrug. Han var afhængig af 

alkohol og hårde stoffer. En afhængig
hed, der ødelagde ikke bare en voksen 
mand, men også en familie og relation
erne til venner og kollegaer. Med fle
re selvmordsforsøg i bagagen kunne 
historien være endt brat, hvis ikke det 
var for et brev. Et brev fra hans egen 
datter.  

I Ultimatum, en teaterdokumen
tar om alkoholmisbrug i familien, står 
far og datter sammen på scenen for 

at fortælle den hudløst ærlige beret
ning om et liv og en familie, der gik i 
stykker. Men også om en familie, der 
har fundet livet og hinanden igen – på 
grund af et ultimatum.  

Julie trak en grænse
Svigt på svigt havde til sidst fået Julie 
Halby til at hade den far, hun engang 
elskede og beundrede. Hade ham så 
meget, at hun til sidst trak en grænse. 
Stillede ham et ultimatum : For hen
des skyld kunne han bare forsvinde ud 
af hendes liv. For Julie havde fået nok. 
Nok af svigt, løgn, druk og stoffer – i rå 
mængder.

Nu har Henrik Halby været ædru i 

14 år og arbejder i dag som misbrugs
terapeut. Julie, som for 13 år siden 
blev erklæret uegnet til gymnasiet, 
fik senere sin studentereksamen og 
arbejder i dag som fysioterapeut.

Med teaterdokumentaren sætter 
de også fokus på, hvordan det påvirker 
børn at vokse op med en forælder, der 
er alkoholiker. At blive svigtet, at leve 
i usikkerhed og konstant være bekym
ret for sin mor eller far. Og at kæmpe 
for at holde facaden udadtil, fordi det 
er for skamfuldt at bryde tavsheden.

Ultimatum havde premiere i 
 Danmark i 2013 og har siden spillet 
over 80 forestillinger for både fagpro
fessionelle, på skoler og på teatre.  

ULTIMATUM :

Teaterdokumentar om 
alkoholmisbrug i familien

OM LEDELSESKOMMISSIONEN

• Blev nedsat af regeringen i marts 2017.

• Består af 10 medlemmer fra både det offentlige og private erhvervsliv 
samt forskningsverdenen. 

• Skal inden årets udgang komme med anbefalinger til hvilke indsatser, 
der kan styrke ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.

• Har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 4.000 ledere i det 
offentlige om vilkår, barrierer og muligheder for at udøve god offentlig 
ledelse.

• Har gennemført ti casestudier af ledelse i praksis.

• Har indhentet bidrag fra 20 førende forskere i offentlig styring og 
ledelse. 

• Har udskrevet prisopgave til unge på ungdomsuddannelser, yngre ledere 
og studerende.

• Har besøgt regioner, kommuner og organisationer over hele landet.

Læs mere om  Ledelses kommissionens arbejde på ledelseskom.dk

Allan Søgaard Larsen, formand for 
ledelseskommissionen, taler om 
benchlearning frem for benchmarking – 
og om, at velfærd skal være datadrevet. 

Henrik Halby og hans datter Julie fortæller historien om Henriks misbrug, og hvad det gjorde ved familien, inden Julie trak grænsen i et brev til sin far, der fik ham til at lægge alkohol og 
stoffer på hylden. Det gør de i teaterdokumentaren Ultimatum, som de opfører på FSDs Årsmøde.

FAKTA: BØRN I FAMILIER 
MED ALKOHOL

122.000 børn vokser op i 
en familie med alkoholproblemer. 
Det svarer til næsten hvert 
tiende barn i Danmark.  

632.000 danskere siger 
selv, at de er vokset op i en 
familie med alkoholproblemer. 

1/4 af befolkningen 
overskrider Sundhedsstyrelsens 
anbefalede genstandsgrænse 
på henholdsvis 14 genstande om 
ugen for mænd og 7 for kvinder.

I 44 procent af anbringelser 
af mindre årige børn uden for 
hjemmet spiller alkohol og 
stoffer en afgørende rolle.  

Kilde : Sundhedsstyrelsen
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Vi skal have en ny balance 
mellem detailstyring og tillid  
– fortsat fra side 11

»  Vi er nødt til at læne os frem og anbefale noget, som kan 
diskuteres. Men det vil ikke kunne fejes af bordet som pjat.

  Allan Søgaard Larsen, formand for ledelseskommissionen
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Sundhedsligningen går 
ikke op i kommunerne
Bedre genoptræning, mere syge
pleje og forebyggelse er resultater 
af den kommunale sundhedsindsats 
de seneste ti år. Men samarbejdet 
med lægerne halter stadig, og  
demografien vil lægge et stort pres 
på både pengekassen og de faglige 
kompetencer. Det kræver helt nye 
løsninger og samarbejdsformer.

Af hovedbestyrelsen i FSD

S iden Strukturreformen i 2007 
har kommunerne udviklet sund
hedsområdet markant : Ensart

ede tilbud om genoptræning efter 
indlæggelse, samarbejde med regi
onerne om bedre patientforløb og 
udvikling af sygeplejen til at spille en 
central rolle, fx gennem akuttilbud 
og forebyggelse for at undgå unød
vendige indlæggelser. 

Alle kommuner har også udvik
let fagligt velfunderede, patientret
tede tilbud om forebyggelse indenfor 
de store livsstilssygdomme, samtidig 
med at vi arbejder forebyggende med 
KRAMindsatser (kost, rygning, alko
hol og motion). Vi har fået inddraget 
frivillige både i forebyggelse og gen
optræning, især igennem det lokale 
idrætsliv. Og vi har taget et stort skridt 

på misbrugsområdet, når det gælder 
om at hjælpe borgere med både mis
brug og psykiske problemer, ligesom 
den forebyggende indsats med bl.a. 
oplysning til skoler er blevet styrket.

Opgaver og ressourcer 
hænger ikke sammen
To hovedtendenser efterlader os imid
lertid med udfordringer : Den ene er, 
at patienter generelt er kortere tid på 
sygehusene, før de udskrives og over
går til kommunal hjemmepleje. Det 
betyder, at vi skal håndtere borg ere, 
som er dårligere og har mere kom
plekse sygdomsbilleder. Den anden 
tendens er, at flere hospitalsop gaver 
løses fremskudt i borgerens eget 
hjem, fx KOLbehandling og akutind
sats. Samlet set øger det både opga
ver og udgifter i kommunerne. Det er 
en ligning, som ikke går op, og som vi 
har gjort opmærksom på i flere år.

En anden hovedudfordring er sam
arbejdet med de praktiserende læger, 
som ikke fungerer optimalt. Hvis 
det skal lykkes kommunerne at løse 
stadigt mere komplekse pleje og 
behandlingsopgaver i det nære sund
hedsvæsen, er det samarbejde helt 
afgørende. Værd at bemærke her er 
også, at de praktiserende læger ikke 

har forebyggelse med i deres afreg
ningssystem. Det fremmer ikke den 
kommunale dagsorden om forebyg
gelse på sundhedsområdet.

En svær nød at knække
Indsatsen for at udligne uligheden i 
sundhed er også en nød, vi mangler 
at knække ordentligt. Mange kommu
ner arbejder målrettet med sundheds
indsatser for særligt udsatte borge
re med gode resultater, fx rygestop. 
Men der er stadig store regionale for
skelle, og det langsigtede perspek
tiv har trange kår, når den økonomi
ske tænkning kun strækker sig frem til 
næste budget år. Nye sundhedstilbud til 
udsatte borgere og viden om at arbejde 
med deres motivation for bedre sund
hed står derfor højt på ønskelisten.

Skal vi i mål med de store ud for
dring er på sundhedsområdet de kom

mende ti år, bliver tre ting afgørende : 
Vores evne til at udvikle nye teknologi
ske løsninger i borgerens eget hjem. Et 
endnu større fokus på forebyggelse for 
at undgå, at problemerne vokser sig 
store. Og langt bedre sammenhæn
ge og overgange mellem kommune, 
sygehus og praktiserende læger. Her
til kommer helt nye scenarier i samar
bejdet om de akutte patienter, når de 
nye supersyge huse står klar.

Det kræver forsøg med nye samar
bejdsformer og tværgående tilbud, fx 
med fælles ansvar, fælles ledelse og 
fælles økonomi. Hvis det ikke lykkes 
at udvikle nye, innovative løsninger, 
har kommunerne kun et sted at place
re regningen : I et lavere serviceniveau 
overfor borgerne.  

Læs mere om FSDs holdning på  
socialchefforeningen.dk/det-mener-fsd

BØRN OG UNGES TRIVSEL ER IKKE KUN 
KOMMUNENS ANSVAR
Kommunerne har taget et godt ryk 
fremad i indsatsen for udsatte børn 
og unge med tidlig indsats og hel
hedstænkning. Men overgangen fra 
barn til voksen er stadig udfordret 
af et mismatch mellem økonomi 
og lovgivning på den ene side og 
forventninger til kommunernes for
måen på den anden. 

Af hovedbestyrelsen i FSD

 A lle forældre har samme ønske 
for deres børn : At de skal vok
se op i tryghed, være glade og 

udvikle sig til sunde og samfundsdue
lige borgere. Og at der skal være kva
lificeret og fagprofessionel hjælpe at 
hente, hvis de møder vanskeligheder 
på deres vej. 

Den samme målsætning har vi i 
kommunerne : At alle børn og unge 
skal have mulighed for at realisere 
deres personlige, sociale og faglige 
potentialer, når de vokser op. Kommu

nerne skal være med til at tage hånd 
om det, der er svært for både børnene, 
de unge og deres forældre for at sikre 
gode muligheder for alle.

Derfor har vi systematisk arbejdet 
på at optimere den forebyg gende og 
tidlige indsats. Vi har haft fokus på 
at samle mere og bedre viden om, 
hvad der virker i indsatserne. Og vi 
har målrettet søgt at arbejde tæt 
sammen med forældrene, men også 
at inddrage børn og unge i at finde 
fodfæste i livet. Og vi har arbejdet 
bevidst på at inddrage civilsamfundet 
som et supplement til den professio
nelle indsats.

Trivsel – og polarisering
Arbejdet ser heldigvis ud til at bære 
frugt : Vi kan spore en positiv udvik
ling i børn og unges trivsel. Det viser 
undersøgelser fra blandt andet SFI 
af den generelle velfærd og trivsel 
blandt børn og unge. De lever sundere 
og mindre risikofyldt i dag end tidlig

ere. Det afspejler sig blandt andet i 
den faldende ungdomskriminalitet.

Men vi ser desværre også et 
gab mellem udsatte – især tidlige
re anbragte børn – og øvrige børn og 
unge, både når det handler om deres 
trivsel, deltagelse i fællesskaber, 
karaktergennemsnit, fravær og start 
på ungdomsuddannelse. Helt nye 
undersøgelser peger også på, at de er 
mere udsat i forhold til selvskaden
de adfærd og selvmordsforsøg/selv
mord. Der er altså tale om en øget 
polarisering blandt børn og unge. 

Vi ser tillige en tendens til større 
usikkerhed hos forældre, når det hand
ler om at håndtere fx angst, depressi
on og selvskadende adfærd hos deres 
børn. En usikkerhed, som lægger 
pres på kommunernes familieafde
linger om hjælp. Og samtidig viser den 
voks ende opmærksomhed på børn og 
unges trivsel sig i form af langt flere 
underretninger. De er med til at skabe 
et økonomisk pres på området. 

Overgange volder 
vanskeligheder
Endelig er kommunerne gene
relt udfordret på 'overgange', fx fra 
anbragt til ikkeanbragt, mellem 
anbringel ser – men allermest i over
gangen fra ung til 18årig og dermed 
voksen. Her er et alvorligt mismatch 
mellem forventningerne til kommu
nernes formåen på området, og så 
de lovgivningsmæssige og økonomi
ske rammer, der er for støtte og hjælp 
efter reglerne på voksenområdet. De 
er langt mere begrænsede, end både 
de unge og deres forældre er klar over. 

Derfor er det vigtigt at starte for
beredelserne til ungelivet tidligere, 
og ikke mindst forberede de unge og 
deres forældre på realiteterne. Det er 
en fælles samfundsmæssig opgave – 
ikke kun et opdrag for kommunerne 
som myndighed. 

Læs mere om FSDs holdning på  
socialchefforeningen.dk/det-mener-fsd

En kvart million flere ældre over 65 
år har skabt et markant økonomisk 
pres på kommunerne. Og tyranniet 
fra regeringens pulje finansiering på 
området umuliggør den lokalpoliti
ske styring. 

Af hovedbestyrelsen i FSD

 D e ældre danskere udgør en 
stadig større andel af befolk
ningen. I de seneste godt ti år 

er gruppen over 65 år vokset med en 
kvart million. En udvikling, som fort
sætter, blandt andet fordi vi lever læn
gere, og mulighederne for at behandle 
de sygdomme, som rammer os, bliver 
bedre og bedre.

Det er rigtig godt og noget, vi som 
land skal være stolte af. Men udvikling
en koster kommunerne mange penge. 
Både fordi opgaven med hjemmepleje, 

hjemmesygepleje og plejehjem ligger 
her. Og fordi de ældre i stigende grad 
døjer med flere sygdomme på én gang, 
herunder mange med demens. Det er 
tilstande, som ikke nødvendigvis kræ
ver indlæggelse, men fordrer kommu
nal omsorg og pleje. Samtidig tænker 
og arbejder vi i langt højere grad reha
biliterende i dag, så den enkelte borger 
får den bedst mulige livskvalitet og er 
selvhjulpen så længe som muligt. 

Puljetyranniet må høre op
Det giver os nogle kommunale udfor
dringer, både økonomisk og fagligt. 
Økonomisk skal vi kunne løfte fle
re behandlingsopgaver med færre 
res sour cer. Og fagligt kræver opga
ven de nødvendige kompetencer hos 
per sonalet. 

Med andre ord giver ældreudvik
lingen et solidt pres på kommune

kasserne – et pres, som kræver nid
kær økonomisk styring lokalt. 

Men politikernes puljetyranni med 
ældre milliard, værdighedsmilliard, 
klip  pe kort til serviceydelser og akut 
og køkkenpuljer gør økonomien både 
diffus, uigennemskuelig og løsrevet 
fra den almindelige, politiske priorite
ring. Det må høre op. 

Hvis vi skal fortsætte den positive 
udvikling for de ældste borgere i kom
munerne, kræver det en endnu høje
re grad af velfærdsteknologi, især hos 
borgere i eget hjem, fx via telemedi
cinske løsninger. 

For der er ingen tvivl om, at hjælp en 
til de ældre vil rumme stadig mere kom
munal sygdomsbe handling og rehabili
tering med fokus på de svageste. 

Det er en ny virkelighed, vi allerede 
står midt i, og som vil fortsætte med 
uformindsket styrke fremover. 

Læs mere om FSDs holdning på  
socialchefforeningen.dk/det-mener-fsd

Politikernes puljetyranni med ældre-
milliard, værdighedsmilliard, klippekort til 
serviceydelser og akut- og køkkenpuljer gør 
økonomien både diffus, uigennemskuelig 
og løsrevet fra den almindelige, politiske 
prioritering, mener FSD.

Flere ældre øger presset på kommunernes økonomi

Det er en udfordring for kommunerne, at patienter generelt er indlagt i kortere tid, inden de 
udskrives til kommunal hjemmepleje. Konsekvensen er, at de er dårligere og har mere 
komplekse sygdomsbilleder, som kommunerne skal håndtere.
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ÆLDRE

SUNDHED
FSD mener :

FSD mener :

BØRN OG UNGE
FSD mener :



Stadig flere borgere har brug for 
en specialiseret social indsats, 
men politikerne vil ikke give flere 
penge til indsatsen i kommunerne. 
Samtidig giver de heller ikke lov til 
at tilrettelægge tilbuddene til borg
erne på en mere fleksibel måde, 
som kunne gavne både økonomi  
og borgere. Det regnestykke går 
ikke op.

Af hovedbestyrelsen i FSD

 K ommunerne står med en stor 
udfordring på det speciali
serede socialområde : Vi ser 

en markant stigning i antallet af borg
ere, som har brug for hjælp : Flere 
psykisk sårbare unge, som har svært 
ved at klare overgangen til voksenli
vet. Flere handicappede, som – hel
digvis – lever længere og derfor har 
behov for omsorg og pleje i længere 

tid. Flere hjerneskadede, som overle
ver, og har et stort plejebehov. Og fle
re banker på døren til vores forsorgs
hjem og kvinde krisecentre for at få 
hjælp.

Vi har også set en voldsom udvik
ling i behandlingspsykiatrien i de se
nere år. Det er som udgangspunkt jo 
rigtig godt, at fx flere unge behand
les hurtig ere. Men de udskrives også 
hurtig ere end tidligere, og det giver 
kommunerne flere opgaver. Fx ser vi et 
stigende behov for akuttilbud til bor
gere med psykiatriske problemer.

Vi oplever samtidig, at tilsyns og 
ankesystemet tænker og arbejder 
konserverende. Man er ikke opdateret 
på den rehabiliterende tilgang, der vin
der frem i kommunerne i disse år, hvor 
fokus er på progression hos borge
re, så de i så høj grad som muligt kan 
klare sig selv. Det skaber et uholdbart 
limbo mellem den måde, vi arbejder 
på, og den måde vores indsats bliver 

vurderet på af de statslige kontrol
myndigheder på området. 

Gode takter, men vi halter 
stadig
De seneste ændringer i Serviceloven 
viser gode takter, men har stadig ikke 
givet os et juridisk grundlag til at leve
re mere fleksible og åbne tilbud – til 
gavn for både borgerne og økonomi
en. På den ene side markerer Folke
tinget med den nuværende lovgivning, 
at rettighedstænkning er vigtigere end 
rehabilitering og udvikling af borger
ne. Og på den anden side er der ikke 
politisk vilje til at finansiere de øgede 
udgifter som følger af samme rettig
hedstænkning. Sagt med andre ord : 
Hvis kommunerne ikke må spare på 
området, må Folketinget bidrage til at 
finansiere den øgede tilgang.

Og så er der tillidsbristen mellem 
kommunerne og handicaporganisation
erne – et omdiskuteret emne. Vi ople

ver godt samarbejde flere steder, men 
vi savner bedre data og viden, som kan 
give et dokumenteret billede af udfor
dringerne : Hvem er målgrupperne ? 
Hvilken indsats virker bedst for dem ? 
Den viden ville kunne kvalificere debat
ten og måske skabe større gensidig for
ståelse til gavn for samarbejdet.

Prioriter, tak!
Skiftende socialministre har forsøgt 
at udstikke overordnede, lovgivnings
mæssige rammer for at gøre det tyde
ligt, hvilke indsatser og områder der 
står øverst på politikernes spisesed
del. Men Folketinget har som nævnt 
ikke villet bakke op. Og når vi som 
kommuner ikke kender den overordne
de, politiske prioritering, er det svært 
at leve op til de økonomisk snævre 
udstukne rammer – og samtidig efter
komme borgernes ønsker. 
Læs mere om FSDs holdning på  
socialchefforeningen.dk/det-mener-fsd

FLERE BORGERE, FÆRRE PENGE : 

Regnestykket hænger ikke sammen

Beskæftigelsesområdet er ube
tinget det velfærdsområde, som har 
gennemlevet flest reformer og har 
foretaget det største paradigme
skifte. Kommunerne har kvitteret 
med en effektiv og ressourcefoku
seret indsats. Skal vi løfte området 
videre, kræver det en markant 
forenkling af regler og bureaukrati, 
som seriøst spænder ben for med
arbejdere og borgere. 

Af hovedbestyrelsen i FSD

 V i har i dag en kommunal 
beskæftigelsesindsats med 
maksimal fokus på at leve

re en effektiv indsats. Og det lykkes 
faktisk ret godt. Samarbejdet tager 
udgangspunkt i borgernes egne res
sourcer, motivation og handlekraft 
som en vej til job og uddannelse. Fær
re får førtidspension, flere får fleksjob, 
og vi er lykkedes med minifleksjobs i 
indsatsen med at udvikle et arbejds
marked, som kan rumme os alle.

Vi har styrket samarbejdet med 
virksomhederne, og i dag ved alle, at 
kerneopgaven på beskæftigelses
området er to sider af samme mønt : 
At skaffe ledige borgere i job og at 

skaffe virksomhederne den relevante 
arbejdskraft. 

Restgruppen har det svært
Beskæftigelsesområdet er traditi
onelt følsomt overfor konjunktur
ændringer. Efter år med økonomisk 
tilbagegang, ressourceknaphed osv. 
under og efter finanskrisen står vi 
nu på tærsklen til højkonjunktur og 
vækst. Det betyder blandt andet langt 
større efterspørgsel på arbejdskraft 
og lav ledighed.

En udfordring og bekymring de 
senere år har dog været, at trods 
omfattende omlægninger og forsøg 
på nytænkning er 'restgruppen' af bor
gere, som har svært ved at lykkes i job 
og uddannelse, ikke blevet mindre. 

Vi tror dog på, at et økonomisk 
opsving også vil give denne gruppe 
bedre muligheder for at komme i arbej
de. Men det sker ikke af sig selv. Det 
kræver, at virksomheder og jobcentre 
arbejder tæt sammen. Ellers vil virk
somhederne rekruttere endnu mere 
udenlandsk arbejdskraft, som vi alle
rede har set det, blandt andet EUbor
gere fra Østeuropa.

Vi ser også et stigende antal unge, 
som er psykisk sårbare, og som har 
svært ved at klare overgangen til vok

senlivet. Vi ser en risiko for, at aktivi
tetsparate borgere over 30 år bliver 
på permanent, offentlig forsørgelse, 
når de ikke får en uddannelse eller en 
tilknytning til arbejdsmarkedet.

Økonomien er stramt 
adfærdsreguleret 
Økonomisk set har koblingen mellem 
indsats og refusion til kommunerne 
givet et adfærdsregulerende styrings
system og en effektiv økonomisk 
konkurrencesituation kommunerne 
imellem. Men med den seneste refusi
onsreform bliver den kommunale øko
nomi på beskæftigelsesområdet sty
ret af, hvor hurtigt det lykkes at få en 
borger fra offentlig forsørgelse til job 
eller uddannelse. Det betyder, at kom
muner med mange borgere i restgrup
pen vil få stigende udgifter. Og det vil 
udfordre kommunernes økonomiske 
mulighed for at prioritere indsatser til 
disse borgere – altså en udvikling, der 
bider sig selv i halen.

Det giver en rigiditet og stækker i 
den grad medarbejdernes muligheder 
for at finde individuelle og flek sible 
løsninger. 

Væk med bøvlet, tak
Der er et kæmpe behov for både at 

forenkle og forbedre lovgivningen, 
som vi er blevet lovet af politikerne 
gang på gang de senere år – uden at 
det er sket. Det er ikke holdbart hver
ken politisk eller administrativt, at et 
så centralt område i den grad mangler 
klarhed og gennemskuelighed. 

Derudover ligger der en stor opga
ve i at sikre de borgere, som har den 
korteste uddannelse, relevant kom
petenceudvikling, i takt med at virk
somhederne efterspørger nye kom
petenceprofiler som led i deres 
vækstdagsorden. Det bliver nødven
digt, hvis den gruppe skal bevare fod
fæstet på arbejdsmarkedet. Samti
dig skal uddannelsessystemet have et 
stærkere beskæftigelsesfokus, hvis vi 
skal have de unge videre fra uddannel
se i job. I kommunerne tager vi gerne 
en aktiv rolle i et tættere samarbejde 
mellem de to sektorer. 

Og ikke mindst skal vi finde øko
nomi til at flytte gruppen af sårbare 
og langtidsledige borgere til selvfor
sørgelse. Det kræver tværgå ende 
indsatser og et skridt væk fra den 
klas siske, sektorspecifikke resultat
måling. Den er ikke tilstrækkelig, hvis 
vi skal være med til at realisere vision
en om, at alle ønsker at bidrage, og at 
der er brug for alle. 

Flere psykisk sårbare unge har 
svært ved at klare overgangen 
til voksenlivet, og det skaber en 
stor udfordring for kommunerne, 
som ikke har økonomien til at 
imødekomme den voksende 
efterspørgsel på en 
specialiseret, social indsats.

Det største og mest alvorlige benspænd i at få så mange som muligt i job eller uddannelse er et helt unødigt omfang af regler og bureaukrati, mener FSD.

VI SIGER DET IGEN : 

VÆK MED 
BESKÆFTIGELSES BØVLET
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BESKÆFTIGELSE
FSD mener :HANDICAP OG 

PSYKIATRI

FSD mener :



En særlig indsats for unge hjem
løse i Esbjerg Kommune har båret 
frugt. Det var tema for en dansk 
workshop på ESNkonference i juni. 

Af Britta 
Martinsen, 
social- og 
tilbudschef i 
Esbjerg 
Kommune 

P å ESN’s jubilæumskonference 
på Malta i juni var jeg inviteret 
til at fortælle om Esbjerg Kom

munes særlige indsats og partner
skab for unge hjemløse. Workshoppen 

blev gennemført i samarbejde med 
specialkonsulent Karin Egholm fra 
Socialstyrelsen og projektleder Lise 
Würsching fra Esbjerg Kommune .

Nicolai er 23 år gammel. For syv 
måneder siden var han 'sofasur
fer', tog narkotika og havde ingen rig
tige venner – kun narkotikarelatere
de bekendte og en stor gæld. I dag har 
han sin egen lejlighed og får hjælp til 
at styre sit stofmisbrug, sine penge og 
få nye venner. Han siger selv, at han 
føler sig tryg, rolig og har kontrol over 
sit eget liv.

Nicolai er en af dem, som har haft 
glæde af det partnerskab og nye til
gang til unge hjemløse, som Esbjerg 
Kommune har stået i spidsen for. 
Siden 2009 har den nationale strategi 
for hjemløshed i Danmark været ’bolig 
først’tilgangen (housing first, red.). 
Og vi ved fra indsamlede data, at den 
virker : Af de 1.500 borgere, der støt
tes gennem ’bolig først’ordningen, 
har ni ud af ti været i stand til at tage 
hånd om deres egen bolig. 

Så selvom vi har set en stigning i 
hjemløsheden i Danmark, er den bety
deligt lavere i de kommuner, der har 
brugt ’bolig først'tilgangen, sammen
lignet med dem, der ikke har. Tilgang
en kræver dog betydelig støtte fra 
kommunens socialarbejdere. 

Partnerskab hjælper unge 
hjemløse
Men vi ved også, at indsatsen ikke altid 
har fungeret godt for unge hjemløse. 
Hjemløsheden blandt de 1824årige er 
fortsat alt for høj, og derfor ønskede vi 
i Esbjerg Kommune at gøre en ekstra 
indsats for denne gruppe og afprøve 
en ny tilgang – og ikke bare lave en ny 

institution til dem. 
Vores ønske var, at de 
skulle have deres eget 
hjem fra begyndel
sen af   vores arbejde 
med dem, og vi ønske
de at samarbejde med 
boligor ganisationer og 
frivillige i forskellige 
ngo’er. 

Derfor etable
rede vi et nyt pro
jekt med teknisk 
og økonomisk støtte 
fra Socialstyrelsen, 
der siden juni 2015 
har investeret mere 
end 250.000 kr. i pro
jektet. På baggrund 
af ’bolig først’princip
pet har vi skabt et part
nerskab mellem Esbjerg 
Kommune, lokale boligforening
er, et herberg og foreningen Hjem
løses Venner. 

Partnerskabet giver straks unge 
hjemløse små, billige lejligheder uden 
krav om, at de først skal forbi et her
berg. Til gengæld skal de samtykke 
skriftligt til, at de vil samarbejde med 
os og med vores partnere. Lejlighed
erne ligger i almindelige boligområ
der blandt andre beboere. De frivillig e 
hjælper med at gøre lejligheden til et 
hjem og tilbyder støtte på områder, 
som kommunen ikke dækker. De hjæl
per bl.a. de unge med at skabe et nyt 
og konstruktivt netværk.

Efter seks måneder vurderer vi, 
om de unge kan klare sig alene med 
støtte fra de frivillige, eller om de har 
brug for yderligere støtte fra vores 
team af specialmedarbejdere. Hvis de 

kan klare sig selv, underskriver de en 
ordinær lejekontrakt på lejligheden.

I de sidste 18 måneder har vi arbej
det på denne unikke måde med 15 
unge mennesker. To af dem havde brug 
for mere hjælp og er blevet henvist til 
en specialinstitution, men de øvrige 
har nu almindelige lejekontrakt er på 
deres lejligheder. 

En af dem er Nicolai. 

FSD I EUROPÆISK NETVÆRK
FSD sad med ved bordet, da otte 
europæiske socialchefer i novem
ber 1998 grundlagde the Europe
an Social Network (ESN). Siden 
da er ESN vokset til nu at have 
mere end 125 medlemsorgani
sa tion er i 35 forskellige lande i 
Europa. FSD bidrager stadig til 
dette intereuropæiske samar
bejde på tværs af socialchef
foreningerne gennem vores plads 
i ESN’s bestyrelse.

Læs mere på esn-eu.org

’Bolig først-
tilgangen’ 
hjælper unge 
hjemløse

Læs mere om Esbjerg Kommunes
hjemløseindsats på esbjergkommune.dk 
(søg på 'unge hjemløse').

OPLÆGSHOLDERE PÅ ÅRSMØDET 2017

Per Michael Jespersen
Redaktionschef og lederskribent, Politiken

Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, 1992. Tidligere 
informationsmedarbejder i Erhvervsministeriet, chefredaktør for 
Ugebrevet A4 og debatredaktør på Politiken. I dag redaktionschef 
og lederskribent på Politiken.

Hans Hummelgaard
Forsknings- og analysechef i VIVE

Cand.oecon. fra Aarhus Universitet, 1983. Chef for afdelingen for 
kvalitet og effektivitet i VIVE og national projektleder for PISA 
Danmark. Har tidligere ledet store forskningsprogrammer og 
selv forsket i integration af indvandrere, effekten af offentlige 
indsatser, kommunaløkonomi, sociale forhold mv.

Allan Søgaard Larsen
Formand for ledelseskommissionen

Cand.mag. fra Aarhus Universitet, 1981. Tidligere bl.a. 
personalechef i Aarhus Kommune, inden han i 1990 kom til Falck, 
hvor han toppede karrieren i 2004 som koncernchef indtil 2016. 
Formand for regeringens ledelseskommission i 2017. 

Lars Olsen
Journalist og forfatter 

Cand.phil. i samfundsfag og tidligere journalist på bl.a. Politiken 
og Aktuelt. Kommentator, foredragsholder og freelanceskribent. 
Forfatter til en lang række debatbøger om ulighed : 
Klassekamp fra oven (2014) og Det danske klassesamfund (2012), 
Uddannelse for de mange (2011), Eliternes Triumf (2010), Den 
sociale smeltedigel (2009), Den nye ulighed (2007) og Det delte 
Danmark (2005).

Se programmet for Årsmødet på bagsiden
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PROGRAM FOR ÅRSMØDET 2017

LEDELSE AF FREMTIDENS VELFÆRD :
Hvem er inde – og ude ?

TORSDAG DEN 16. NOVEMBER

TEMA : HVEM ER INDE – OG UDE ?

09.0009.30 Morgenkaffe

09.3010.00  Åbning af Årsmødet 2017 :  
Formandens mundtlige beretning 

 v/landsformand Helle Linnet

10.0010.20 Tale
 v/innovationsminister Sophie Løhde

10.2010.50 Pause/besøg i udstillingen

10.5011.30  SØM, den socialøkonomiske 
investeringsmodel

 v/analyse- og forskningschef i VIVE  
 Hans Hummelgaard

 11.3012.00  Tale og debat
 v/beskæftigelsesminister  
 Troels Lund Poulsen

12.0013.00 Frokost

13.0014.00  Det ulige Danmark
 v/journalist og forfatter Lars Olsen

14.0014.45 Her er truslerne mod velfærdsmodellen
  v/redaktionschef, Politiken  

Per Michael Jespersen 

14.4515.15 Eftermiddagskage/besøg i udstillingen 

15.1516.30  Ultimatum : Teaterdokumentar om 
alkoholmisbrug i familien

16.4518.30 Generalforsamling for FSDmedlemmer

19.0019.30 Velkomstdrink

19.30 Festmiddag

FREDAG DEN 17. NOVEMBER  

TEMA : LEDELSE AF VELFÆRD

08.3009.00 Besøg i udstillingen

09.0009.45  Fremtidens offentlige ledelse  
– rum til forbedring

 v/formand for ledelseskommissionen  
 Allan Søgaard

09.4510.30 Strategiworkshops

10.3011.00 Pause/besøg i udstillingen 

11.0012.00  Tale og debat 
  v/økonomi- og indenrigsminister  

Simon Emil Ammitzbøll

12.0013.00 Frokost og afrejse

16.17. NOVEMBER 2017
SCANDIC SLUSEHOLMEN  

KØBENHAVN

!Tilmelding på  
 www.socialchefforeningen.dk  
senest den 1. november


