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Gør det nemt
for medarbejderne
Borgeren skal sættes først, lyder Ledelseskommissionens budskab
til os offentlige ledere. Jeg kunne ikke være mere enig – og ved, at
det kræver både større tillid og et meget løsere kontrolgreb, hvis
det skal blive nemt for medarbejderne at skabe god velfærd for og
sammen med borgerne.
Af Helle Linnet / landsformand i FSD og direktør i Vordingborg Kommune

Vores vigtigste opgave som
ledere er at gøre alt for, at det
bliver så nemt som muligt for
vores medarbejdere at udføre
deres kerneopgave.
God ledelse gør en forskel var et af de
første pejlemærker for Ledelseskom
missionens arbejde, vi fik præsenteret
allerede på sidste Årsmøde i foreningen.
Siden har Sammenhængsreformen, lov
givningen om Én Plan og Ledelseskom
missionens arbejde præget den offent
lige debat og dagsorden.
Nu kender vi kommissionens anbefalin
ger, som skal implementeres i vores dag
lige virke. Det dominerende budskab i dem
er, at borgeren skal sættes først. Det bety
der, at vi som ledere skal have et stærkt
fokus på det yderste led – der, hvor den
enkelte medarbejder møder borgeren.
For det er resultatet af det møde, vores
velfærdssystem bliver målt på. Og derfor
kan vi kun være helt enige i, at borgeren
skal sættes først. Men hvis det skal lyk
kes helt og holdent, skal vi som ledere
turde sætte retning, ud
vikle og sætte
holdet. Og vi skal have tillid og opbakning
fra politikerne til det. I praksis skal vi have
tid nok til at omsætte de politiske beslut
ninger til daglig drift. Det er langtfra altid
tilfældet og betyder, at borgeren nogle
gange kommer i anden række, fordi sty
ringskravene vejer tungere.
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”700.000 ledere og
medarbejdere gør det godt”

Jeg er særligt glad for at læse i kom
missionens rapport, at ”den offentlige
sektor er meget velfungerende i sam
menligning med de fleste andre lande,
og vi kan være s tolte af, at de 700.000
medarbejdere og ledere gør det godt”.
Det matcher fint min o
p
levelse, fx
da vi i introduk
tionen af de nyvalgte
kommunalpolitikere besøgte institutio
ner og her mødte m
 ange tilfredse borge
re og mange ansvarlige, loyale og kom
petente ledere og medarbejdere.
Så når vi temasætter vores Årsmøde
2018 med, at vi skal sætte frontmed
arbejderen fri, er det helt i tråd med
den åbne og inddragende arbejdsform,
Ledelseskommissionen anbefaler –
koblet med en erkendelse af og respekt
for, at medarbejderne allerede bedriver
selvledelse: Når de står hjemme hos den
sengeliggende, ældre borger, hvis til
stand har forandret sig og kalder på nye
indsatser. Eller når terapeuten med sit
kliniske blik kan se, at hoften ikke rea
gerer som forventet og derfor justerer
træningsprogrammet.
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Medarbejdernes selvledelse stiller sto
re krav til os højere oppe i ledelses
hierarkiet om at kunne udvise tillid og
give slip. Det kræver paradoksalt nok
mere tilstedeværende ledelse, så vi får
et grundigt kendskab til de daglige op
gaver og udfordringer.

Mål tilfredsheden

Jeg mener faktisk, at vores vigtigste
opgave som ledere er at gøre alt for, at
det bliver så nemt som muligt for vores
medarbejdere at udføre deres kerne
opgave – i stedet for at komplicere den
med lag på lag af administrative til
tag. Tiltag, som måske slet ikke giver
mening, når man står alene om natten
hjemme hos en alvorligt syg borger og
skal mestre både faglighed og praksis
for at tilgodese det akutte behov.
En måde at få større viden om den
velfærdsservice, borgerne får, er ved
at systematisere tilfredshedsmålinger.
De er et godt værktøj til at vurdere,
om de politiske strategier og målsæt
ninger bliver omsat til praktisk virke
lighed. Ofte viser disse målinger fak
tisk en meget stor tilfredshed med
de offent
lige velfærds
ydelser, bl.a.
på job
c entrene. Ironisk nok, da kri
tikken af netop indsatsen her har
været så massiv, bl.a. fra flere sociale
’modstandsbevægelser’.

Fortæl de positive historier

For at skabe balance i billedet er vi der
for blevet opmærksomme på også at
fortælle de gode historier. For vi løser
komplicerede opgaver i fælleskab med
borgerne. Hver eneste dag. Og det
skaber jobglæde og meningsfuldhed
hos medarbejdere og ledere at opleve
succes.
Vi vil også hellere end gerne lære af
og lade os inspirere af hinandens gode
erfaringer og resultater. Fordi vi har et
stort ønske om hele tiden at udvikle
og forbedre vores indsats, så vi kan
skabe de unikke resultater for og med
borgerne, som kommer først.
Det – og meget andet – vil I høre mere
om på årsmødet, hvor FSD’s hoved
bestyrelse har sammensat et høj
aktuelt program. Og I kan tage forskud
på glæderne i dette årsmødemagasin.
Vi ses til oktober. p

Historisk aftale fjerner
bureaukrati og giver
større faglig frihed
En gennemgribende
forenkling af indsatsen for
ledige er på vej med stor
frihed til kommunerne
i arbejdet. Indsats og
resultater vil dog blive
fulgt meget tæt. Det er
frihed under ansvar.

Jeg er heller ikke i tvivl om, at mindre bureaukrati og større
faglig frihed kan bane vejen for, at vi kan få alle med. Vi skal
udnytte, at vi lige nu har en unik mulighed for at få ledige ind
på arbejdsmarkedet og væk fra offentlig forsørgelse. Beskæf
tigelsen har aldrig været højere. Dansk økonomi kører i høje
ste gear. Og virksomheder i hele landet har brug for kvalificeret
arbejdskraft. Det må stive proceskrav og mange u
 nødige regler
ikke blokere for. Danmark har brug for en mere enkel og effek
tiv beskæftigelsesindsats. Og det får vi nu. Vi kan alle se frem til
sommeren 2019, hvor langt det meste træder i kraft.

Af beskæftigelsesminister
Troels Lund Poulsen (V)

I får frihed under ansvar

Jeg vil gerne understrege, at når vi fjerner krav til indsatsen,
betyder det ikke, at kommunerne skal skrue ned for hverken
kontakten til ledige eller aktiveringen. Det betyder kun, at kom
munerne får frihed til at tilrettelægge den konkrete indsats.
Det er frihed under ansvar. Jeg vil derfor heller ikke lægge skjul
på, at vi fremover vil følge kommunernes indsats og resultater
meget tæt. Vi er nødt til at sikre os, at de lever op til det ansvar,
vi giver dem. Ingen borgere må komme i klemme og blive over
ladt til passiv forsørgelse. Derfor kommer vi til løbende at måle,
hvordan kommunerne håndterer den større frihed, aftalen byg
ger på. Er der kommuner, som ikke lever op til ansvaret, kan de
i yderste konsekvens blive sat under administration med faste
krav til indsatsen.
Vores arbejde stopper imidlertid ikke her. Forenklingen
af beskæftigelsesindsatsen er kun første led i regeringens
Sammenhængsreform, som skal reducere bureaukratiet mar
kant og sikre en klogere styring og mere sammenhængende
indsats på tværs af hele den offentlige sektor.
Regeringen er i arbejdstøjet, og det håber jeg også, at ledel
sen i alle kommuner er. Bedre velfærd for borgerne og flere i
beskæftigelse kræver ikke kun regelændringer. Det kræver
også, at der ledes og organiseres på tværs i den enkelte kom
mune, som FSD bl.a. sætter fokus på til Årsmødet. Jeg glæder
mig derfor til at deltage og møde mange af jer. p

M

ange særregler og stive proceskrav til kommunernes arbej
de med ledige har gjort indsatsen unødigt kompliceret og
taget fokus fra det, der bedst hjælper ledige i job. Det skal jeg
være den første til at indrømme, og jeg kan godt forstå de m
 ange
frustrationer. Derfor er jeg utrolig glad for, at det i august 2018
lykkedes at få en historisk aftale på plads, der gennemgribende
forenkler beskæftigelsesindsatsen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for de mange
input, jeg har fået undervejs fra mange af jer, der ved mest om
området, og om nogen ved, hvor skoen trykker. De udgør et solidt
fundament for aftalen, som et bredt flertal i Folketinget står bag.

Alle skal med

Aftalen betyder først og fremmest, at kommunerne får langt
større frihed, handlerum og ansvar til at planlægge indsatsen
til ledige. Og at ledige kan se frem til en mere effektiv indsats,
der i højere grad tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Nog
le skal alene fokusere på at søge job den første tid. Andre skal
have et aktivt tilbud meget tidligt i ledighedsforløbet, fx praktik
i en virksomhed eller et kort uddannelsesforløb. Men centrale
krav skal ikke længere i detaljer styre kommunernes valg af ind
sats. Det er den enkelte kommune og den enkelte medarbejder
bedre til at vurdere end os på Christiansborg.
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LEDEL SE AF FREMTIDENS V ELFÆRD
Vi skal sætte frontmedarbejderen fri

Hos os leder vi mennesker,
som skal skabe resultater
I Irma er medarbejderne konger. Og svaret på alle udfordringer i organisationen er
ledelse, ledelse, ledelse – noget, det offentlige kunne lære af,
mener kædedirektør Søren Steffensen.

FAKTA:
SØREN STEFFENSENS
LEDELSESLØFTE
• Gå forrest
• Skab en unik strategi
• Træn i det, du kæmper for
• Sæt drømmeholdet
• Skab følgeskab/korpsånd
• Stol på din intuition

Af journalist Tina Juul Rasmussen, tina@juul-kommunikation.com

• Elsk dine medarbejdere
• Vær dig selv.

P

å bordet ligger ledelsesløftet, der har fulgt ham siden
soldater
tiden – for ”i Forsvaret praktiserer de ledel
se” – side om side med Irmas fire kerneværdier og Ledelses
kommissionens 72 sider lange rapport. Flere gange i løbet af
samtalen smækker Søren Steffensen, kædedirektør for Irma,
hånden i rapporten for at understrege, hvor godt han synes om
anbefalingerne.
For Irma, Ledelseskommissionens rapport og ledelse i det
hele taget har én ting til fælles: It’s all about people. Eller
som det er formuleret i Søren Steffensens
ledelsesløfte: Elsk dine medarbejdere.
–  
Jeg skelner skarpt mellem manage
ment, styret af KPI’er, som jeg oplever, at det
offentlige er præget af, og så ledelse. Hos os
leder vi mennesker, som skal skabe resul
tater. KPI’er er bare driftsfaktorer, vi styrer
efter, men ikke mål i sig selv. Det er ledelsen
og kulturen, der gør forskellen og skaber
resultaterne, forklarer han.

Offentlige topledere har stort
ansvar

De madvarer, Irma tilbyder deres kunder, skal
være alle pengene værd. Det skal den vel
færd, det offentlige tilbyder deres borgere,
også være. For i begge tilfælde betaler vi selv
for det. Forskellen er blot, at borgerne ikke
kan gå andre steder hen efter velfærden, hvis
de er utilfredse – modsat kunderne i Irma. Og
det efterlader de offentlige topledere med et
kæmpe ansvar, mener Søren Steffensen.
–  De skal udvise ledelse og tænke på
fuldstændig samme måde, som vi gør i det
private: De skal sætte retning. Og de skal
lave en strategi for, hvad de vil med deres
område. Hos os i Coop er strategien ikke den
samme for Irma og Brugsen. I Irma tillader vi
Å RSMØDE
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os at tage lidt mere for varerne, fordi vi har et andet sortiment
på hylderne og gør mere for kunderne, forklarer han og sprin
ger op til whiteboardet for at illustrere sin pointe, for ”en teg
ning kan alle forstå”.
–  Toppen af pyramiden viser retningen. Den sætter retningen
for, hvad vi vil i Irma, og definerer strategien for at nå derhen. I
bunden af pyramiden er alle de regler, retningslinjer, krav, lov
givning osv., vi skal følge. Og imellem de to – i midten – har
du ledelsesrummet. Her har lederne så at sige frie hænder
til, hvordan de vil løse opgaven i den enkel
te butik. To gange om året måler vi dem på
kundernes mening om os og på, hvad med
arbejderne synes om deres ledere og om
deres arbejdsplads.

Kassemedarbejderen er det
sidste ansigt, kunden ser

Søren Steffensen,
kædedirektør i Irma
Søren Steffensens ledelses
mæssige baggrund er fra Forsvaret
og en international lederkarriere.
Han har bl.a. været nonfoodchef i
FDB, chef for Magasin Kgs. Nytorv,
international retail-direktør i IC
Group og NoaNoa og ansvarlig for
retail og wholesale for ECCO-sko i
80 lande. Efter at have været i
direktionen hos undertøjsvirksom
heden Triumph i Schweiz vendte
han for fire år siden hjem til
Danmark, først som kædedirektør
i Kvickly og senest i Irma.
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Søren Steffensen har netop brugt ni aftener
på at onboarde alle medarbejdere i den nye,
overordnede, urbane strategi. Næste step
bliver bootcamps for samtlige 2.000 med
arbejdere i butikkerne.
–  Lederne skal lære at eksekvere den for
andring, vores nye strategi kræver. Det er
deres opgave. Vi bruger billedet af en kunde,
der kommer ind i butikken i en vis sinds
tilstand. Den skal være bedre, når kunden
går ud gennem kassen. Vores opgave er ikke
at spænde ben i butikken, men at give kun
den en god oplevelse. Her har kassemed
arbejderen et særligt stort ansvar, fordi det
er det sidste ansigt, kunderne ser, inden de
går ud. Og vores ansvar som ledere er at klæ
de dem bedst muligt på til det, forklarer han.
Men tilbage til papirerne på bordet. For
begejstringen over Ledelseskommissio
nens rapport hænger sammen med det

ledelsesløfte, Søren Steffensen har afgivet, og de værdier, Irma
står for. Det hele handler om ’why’, forklarer han.
–  ” Via nysgerrighed skaber vi madglæde og en bedre verden”.
Det er derfor, Irma findes. Det er vores ’why’. Vi har helt fra star
ten i 1886 været først med nye produkter på markedet. Den
nysgerrighed driver os stadig. Madglæden skal være der, fordi vi
sælger mad – og en bedre verden handler om den bæredygtig
hed, vi gerne vil bidrage til og derfor har bygget ind i vores ’why’.
Oversætter man det ’why’ til Ledelseskommissionens ord om
at sætte borgerne først og skabe værdi for dem, er der i virkelig
heden ikke den store forskel, mener Søren Steffensen.
–  Opgaven og ansvaret for os som ledere er jo at sikre, at
medarbejderne – og borgerne – ikke opfatter det som fancy ord,
men kan se sig selv i strategien. Derfor er det jo også helt gak
ket at have ledelsesspænd på op til 100 medarbejdere, som ikke
ser deres leder hver dag.

Det er helt gakket at have ledelsesspænd på op til 100 medarbejdere – som nogle offentlige ledere
har – der ikke ser deres leder hver
dag, mener Søren Steffensen,
kædedirektør i Irma.

folk på posterne. Og det fordrer, at de tør råbe op undervejs,
siger han og springer igen op til whiteboardet, hvor han teg
ner et V.
–  Jeg sidder nederst i V’et med mine to styrepinde – højre og
venstre-begrænsning, som jeg kan justere kursen med (siderne
i V’et, red.). Hele vejen op er der linjer på tværs imellem de to
sider. Det er meldelinjer. Her skal distriks- og butikscheferne
melde tilbage til mig: ”Jeg er ikke på sporet, og her er, hvad jeg
har tænkt mig at gøre ved det”.

Politikere – hold fingrene fra ledelse

Søren Steffensen kan godt se udfordringen i at være ledet af en
flok politikere, som løber efter enkeltsager i medierne og laver
nye regler i ét væk for at demonstrere handlekraft.
–  Jeg mener, at politikerne skal holde fingrene fra ledelse.
De skal sende signalerne, sætte rammerne – og ikke blande sig
undervejs. Men vi er jo alle under pres oppefra – jeg har også en
chef, som holder øje med, om jeg når de mål, koncernen har sat,
siger Søren Steffensen og fortsætter:
–  Her skal jeg være Rockwoollaget mellem topledelsen og
medarbejderne, så det netop ikke bliver enkeltsager, der styrer
min ledelse og får hele organisationen til at rokke eller sejle
rundt uden retning. Det kræver dygtig ledelse, mod og de rigtige

Blev taget med bukserne nede

Det kræver, erkender Søren Steffensen, at der ikke hersker en
frygt- og nulfejlskultur i organisationen.
–  For vi laver jo fejl hele tiden – men vi er ikke bange for at sige
det. Du bliver aldrig fyret af mig for at lave fejl. Du bliver fyret,
hvis du ikke siger det højt og skjuler det. Vi skal lave fejl – ellers
laver vi ikke noget. Fx blev vi taget totalt med bukserne nede
ifm. salg af alkohol og tobak til unge, som ikke var gamle nok til
5

LEDEL SE AF FREMTIDENS V ELFÆRD
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VELFÆRD
DER
VIRKER

”Alle vores drømme kan gå i opfyldelse –
hvis vi har modet til at forfølge dem”
Dette Walt Disney-citat er udgangspunktet for
Jobcenter Esbjergs arbejde med unge, der skal
videre efter et STU-forløb.

for rummelighed, en god kontaktperson og opgaver, der passer
til hans eller hendes forudsætninger.
–  Vi er altid meget åbne over for virksomheden og fortæller,
at de ikke skal regne med at få ekstra arbejdskraft. De skal give
noget og får også noget igen, men skal ikke tænke det som en
almindelig ansættelse. Vi tilbyder også, at de kan trække på os,
hvis der opstår problemer. De står ikke alene. Og vigtigst af alt,
så udstråler vi med hele vores tilgang og kontakt med virksom
heden, at vi tror på, at det kan lykkes, siger Bente Jæger.

Af Connie Fauerby, udviklingskonsulent i Jobcenter Esbjerg

Foto: Siine Fiig

B

Vores opgave er ikke at spænde
ben i butikken, men at give
kunden en god oplevelse. Her
har kassemedarbejderen et
særligt stort ansvar, fordi det
er det sidste ansigt, kunderne
ser, inden de går ud. Og vores
ansvar som ledere er at klæde
dem bedst muligt på til det.

at købe det, men vores kassemedarbejdere spurgte ikke efter
ID, som de skulle. Da rykkede jeg selv ud og talte med især de
unge i kasserne, fortæller Søren Steffensen.
Han observerede, talte med dem og overvejede, hvordan
deres adfærd kunne ændres. Det blev til film med en ung rapper,
ansættelse af undercover-kunder – såkaldte mystery shoppers
– som skulle efterprøve, om tiltagene havde effekt. Og det endte
med en overordnet instruks om, at hvis kunden ser ud til at være
under 25 år, skal kassemedarbejderen spørge efter ID. Instruk
sen blev sendt til alle unge kassemedarbejdere gennem e-boks,
så de kunne læse den sammen med forældrene.
–  Er det god ledelse? Ja, det er. For hos os er medarbejderne
konger, og kan du ikke skabe glæde og tryghed for medarbej
derne, får du heller ikke glade kunder. Vores tilgang er, at hvis
medarbejderne ikke leverer god kundeservice, er det, fordi vi har
lavet systemer, som ikke virker. For der er altid en årsag til, at
mennesker ikke gør det, de godt ved, de skal – fx spørge efter ID
i kassen, siger Søren Steffensen.
Og i det helt store billede er ingen vigtigere end andre.
–  Alle er de vigtigste. Og det skal de have at vide: ”I er simpelt
hen de bedste”. Til gengæld skal de have et blik for kunden i
butikken, som er meget bredt – de skal ikke forsvinde ud af
medarbejdernes synsfelt. Og det, mener jeg, kan du overføre
direkte til det offentlige. Lederne her skal have en plan for, hvad
kunderne skal opleve, fx når de kommer ind og skal have et nyt
pas. Her skal alle være helt skarpe på: ”Hvad vil vi gerne være
kendt for her i vores kontor?”. p

Søren Steffensen, kædedirektør i Irma

Du kan høre Søren Steffensen på FSD’s Årsmøde.
Se programmet på bagsiden af magasinet.
Å RSMØDE
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ente Jæger og Tove Olesen arbejder som jobkonsulen
ter med at hjælpe unge, der efter et STU-forløb skal
finde fodfæste på arbejdsmarkedet via særligt håndholdte

virksomhedspraktikker.
–  De unge, vi arbejder med, ønsker at være en del af et fæl
lesskab, hvor der er brug for dem, og de vil gerne tjene deres
egne penge. Tit er der voksne i deres omgivelser, som synes, at
de skal have førtidspension og skånes for nederlag på arbejds
markedet, men det er meget sjældent de unges eget ønske, for
tæller Bente Jæger.
Jobkonsulenterne møder den unge cirka seks måneder før,
han eller hun er færdig med STU-uddannelsen. De taler om
ønsker og drømme, og herfra går jagten på en løsning, der byg
ger videre på den unges drøm, i gang.
Arbejdet med at finde den rigtige virksomhed med de rigtige
opgaver ligger hos Bente Jæger og Tove Olesen. De kontakter
virksomheder og fortæller om det unge menneske med behov

Praktik i individuelt forløb

Når det rigtige match er fundet, begynder den unge i praktik med
meget individuelle forløb. Det kan være kort, hvis det handler
om at afprøve drømmen om et bestemt fag, eller hvis den unge
ikke møder stabilt. Og det kan være langt, hvis den unge grad
vist bliver mere tryg og begynder at udvikle sig. I hele forløbet
har Bente Jæger og Tove O
 lesen kontakt med den unge, evt.
også forældrene og de sociale myndigheder for at sikre, at den
unges hverdag fungerer hele vejen rundt.
Bente Jæger og Tove Olesen understreger, at selv om et for
løb kan have store udfordringer, er det ikke umuligt at finde den
gode løsning. Det tager bare længere tid.
De to jobkonsulenter har gennem de seneste tre år fået 40 unge i
fleksjob og seks i ordinært job – unge, der uden den særligt hånd
holdte indsats ville have haft kurs mod en førtidspension. p

Ressourceforløb
rankede Henriks ryg

Til at begynde med var fokus stadig fysik og behandling. Efter
hånden blev der rum til at tale om fremtiden på arbejdsmar
kedet. Ryggen udelukkede fysisk betonet arbejde, så Henrik
begyndte på HF med nogle fag på skolen og andre hjemme over
nettet for at få studie og helbred til at spille sammen.
Henrik er nu klar til at begynde på en uddannelse som social
rådgiver på næsten almindelige vilkår. Han skal bruge nogle få
hjælpemidler og får måske behov for lidt fleksibilitet i praktik
perioderne. Fire år efter starten på ressourceforløbet ser han
lyst på fremtiden og ser frem til mange år på arbejdsmarkedet.
Det, som var vigtigst for Henrik i forbindelse med ressource
forløbet, er der ingen tvivl om:
–  At der var ro på og tid til, at jeg kunne få bygget min fysik
op og gradvis kunne begynde at tage skridt mod arbejdsmarke
det – skridt, der passede nøjagtigt til min situation og mit mål.

R

essourceforløb har været et meget udskældt redskab og
er ofte blevet udstillet som et redskab til besparelser, der
skulle forhindre nedslidte borgere i at få en velfortjent førtids
pension. Forløbene blev indført for at kunne undersøge, om det
var muligt at udvikle arbejdsevnen hos borgere med komplek
se problemer.

Studie og helbred spillede sammen

Henrik er et eksempel på et vellykket ressourceforløb. En mand
midt i 30’erne, som blev sygemeldt i 2013. Efter et fysisk aktivt
liv med selvstændig virksomhed kunne ryggen ikke længere.
Efter et langvarigt forløb på sygedagpenge, hvor der kom
styr på diagnose og behandling, begyndte Henrik i 2014 i et
ressourceforløb.

Jobcenter Esbjerg har gode erfaringer med ressourceforløb.
Siden de begyndte i 2013, er 232 ressourceforløb afsluttet. Her
af er under halvdelen i dag på førtidspension. I stedet er mange
i eller i kø til et fleksjob, selvforsørgende eller i uddannelse. p
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Vi er på en fælles
mission med
kommunerne
Respekt for hinandens arbejde og dialog mellem Ankestyrelsen og kommunerne
er den eneste vej frem i en fælles mission: at sikre flere korrekte afgørelser i første instans,
mener Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelsen.
Af journalist Tina Juul Rasmussen, tina@juul-kommunikation.com

”Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling
på socialområdet, det viser de nye Danmarkskort”, lød overskrif
ten på Børne- og Socialministeriets hjemmeside den 17. april i år.
Og samme dag på dr.dk: ”Kommuner laver mange fejl i sager
med handicappede børn. Familier har ret til støtte til deres
handicappede barn. Men på grund af fejl i kommunerne, får de
ikke altid hjælpen”.
Historierne bygger på den såkaldte tørresnor eller
Danmarkskort, som børne- og socialminister Mai Mercado (K)
har indført for at synliggøre kommunernes praksis – eller mere
direkte: fejl i sagsbehandlingen. Danmarkskortet bygger på tal
fra Ankestyrelsens opgørelser af, hvor mange sager de stad
fæster, omgør og hjemviser, når borgerne klager over kommu
nernes afgørelser.
–  Der er ingen tvivl om, at måden, Danmarkskortet præsen
teres og bruges på, især i medierne, har givet anledning til en
større debat om kommunernes sagsbehandling. Og det er
Å RSMØDE
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selvfølgelig ærgerligt, hvis kræfterne bruges på at diskutere
validiteten af tallene og på at håndtere mediehistorier frem for
at blive fagligt dygtigere, siger Ingeborg Gade, direktør i Anke
styrelsen om den tilbagevendende debat om og kritik af den
kommunale sagsbehandling.

om den giver anledning til at ændre praksis på nogle områder,
siger Ingeborg Gade.
For det er, erkender hun, utopisk at forestille sig en fejlprocent
på nul i sagsbehandlingen.
–  Men jeg tror på, at vi kan hjælpe kommunerne med at ned
bringe antallet af omgørelser eller hjemviste sager. Det kræver
dog også et ledelsesmæssigt fokus hos kommunerne, at der er
tid til at give sagerne den grundige behandling, der er behov for,
at der sker en kvalitetskontrol, og at man har de fornødne kom
petencer til det. Hos os laver vi jævnligt stikprøvekontroller for
at sikre kvaliteten i vores sagsbehandling, siger Ingeborg Gade.

at hjemvise så mange sager til kommunerne, fordi det forlæn
ger sagsbehandlingstiden for borgerne.
Ingeborg Gade understreger samtidig, at Ankestyrelsen ikke
har som succeskriterium at finde fejl i sagerne eller er sat i
verden for at slå hverken kommuner eller borgere oven i hovedet.
–  Ud over som nævnt at være en klagemyndighed har vi
også opgaven med at koordinere kommunernes praksis, og vi
vil meget gerne hjælpe dem til at træffe de rigtige afgørelser
i første instans. Det kræver både dialog og respekt for deres
arbejde, siger hun og tilføjer:
–  Derfor yder vi vejledning, så kommunerne kan kontakte os
med tvivlsspørgsmål, vi skriver principafgørelser og artikler, vi
tilbyder besøg af læringsteams, afholder dialogmøder og kurser
– alt sammen for at sikre flere rigtige afgørelser i første instans.

Tættere dialog med kommunerne

Den samme kvalitetskontrol opfordrer hun kommunerne til –
bl.a. ved at bruge Ankestyrelsens statistikker som et værktøj
til at blive bedre.
–  Det ville jeg selv gøre, hvis jeg var socialchef. Være proak
tiv, bruge tallene fra vores hjemmeside og de statistikker, vi sen
der til de enkelte kommuner to gange om året, til at finde ud af,
hvordan det går med sagsbehandlingen – og om der er nogle
generelle problemer, man bør tage fat i.
For måske, fortsætter Ingeborg Gade, er der behov for kom
petenceudvikling eller kvalitetssikring på et særligt område.
–  Det er jeg sikker på, at socialcheferne også gør og kan for
tælle mange historier om, hvad de har gjort for at nedbringe
antallet af fejl. Det har vi også stor fokus på i Ankestyrelsen,
og vi vil gerne i tættere dialog med kommunerne om det. Derfor
har vi bl.a. afholdt workshops, hvor vi har fået input fra kom
muner til vores principafgørelser og til vores dialogmøder. Og i
vores nye flerårige strategi er et af tre centrale fokusområder
netop praksiskoordineringen.

Problem hvis tilliden til systemet forsvinder

Det er imidlertid ikke kun kommunerne, der føler sig ’kritiseret’ af
Ankestyrelsen. Borgerne er heller ikke altid enige i afgørelserne
af deres klagesager. I maj i år demonstrerede en gruppe uden for
Ankestyrelsen i København med beskyldninger om, at styrelsen
er kommunernes forlængede arm. Noget, Ingeborg Gade tager
dybt alvorligt og derfor har tilbudt demonstranterne et møde
med Ankestyrelsen om, så de kan fortælle, hvad de oplever.
–  Vi ser måske en tendens til, at den tidligere autoritetstro
over for det offentlige er på tilbagemarch. Det er nok svært at
gøre noget ved, og det er heller ikke nødvendigvis skidt. Men det
er et problem, hvis borgernes tillid til systemet forsvinder. Og
den tror jeg kun, man kan genvinde ved at gøre sig rigtig meget
umage – og ved at forklare folk, hvorfor man træffer de afgørel
ser, man gør. Det gør vi i hvert fald meget ud af – samtidig med
at vi prøver at gøre tydeligt, at vi har ’hørt efter’ i deres sag ved
at referere, hvad vi har set og læst i sagen, og ikke mindst hvad
borgeren selv har gjort gældende.

Data i praksiskoordinering

For noget af det, Ankestyrelsen mener, kan flytte noget, er
datadrevet praksiskoordinering, forklarer Ingeborg Gade.
–  Vi vil bruge data til at finde ud af, om der er regler, der sær
ligt bøvler i kommunerne, så lovgiverne kan have det med i
deres overvejelser om regelforenklinger eller præciseringer. På
den måde kan vi og kommunerne hjælpe hinanden med at løfte
niveauet og sikre flere rigtige afgørelser i første instans. p

Skal bruge kritik konstruktivt

Ankestyrelsen ser altså kommunerne over skulderen – også
for at sikre ensartet praksis i sagerne på tværs af landet. Men
styrelsen bliver også selv set over skulderen af Ombudsman
den. I de seneste år har Ombudsmanden kigget på 500-600 ud af
Ankestyrelsens godt 50.000 afgørelser om året og i få tilfælde
rejst kritik af sagsbehandlingen, som også bliver offentliggjort.
–  Den kritik bruger vi konstruktivt til at holde øje med kvali
teten af vores arbejde, og når vi får kritik, ser vi selvfølgelig på,

Du kan høre Ingeborg Gade på FSD’s Årsmøde.
Se programmet på bagsiden af magasinet.

Respekt for kommunernes arbejde

Men når det er sagt, mener hun også, at det er godt at få sat
fokus på de punkter, hvor sagsbehandlingen kan blive bedre.
Og her mener hun, at Ankestyrelsen og kommunerne er på
en fælles mission, der handler om at sikre hurtige og korrekte
afgørelser i borgernes sager, både i kommunen og i klager til
Ankestyrelsen.
–  Vi er en klagemyndighed, som er sat i verden for at sik
re den enkelte borgers retssikkerhed ved at holde øje med, at
borgeren får en både hurtig og korrekt afgørelse, hvor også
forvaltningslovens regler er overholdt. Derfor er vi især kede af
8

Vi vil meget gerne hjælpe kommunerne
til at træffe de rigtige afgørelser i første
instans. Det kræver både dialog og
respekt for deres arbejde.
Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelse
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kronik
Med afsæt i erfaringerne er Høje-Taastrup Kommune i gang med
at omstille driften til at arbejde på en ny måde med borgere og
familier med sammensatte udfordringer. Det er svært og hand
ler om at forene både kulturudvikling, fortolke lovens rammer
og faglige paradigmer, styringsmæssige dilemmaer, datasikker
hed og om at beskrive nye strukturer og snitflader.
Ambitionsniveauet er fortsat højt, men udviklingen mod en
endelig løsning er meget mere praksisnær, end vi tidligere har
haft for vane. Vi henter inspiration hos andre kommuner, tilpas
ser til vores kontekst og afprøver i det små, tilretter og skalerer
de gode resultater. Der er ikke en samlet model som hyldevare.
Næste skridt er arbejdet med at udvikle en samlet løsning
for en fælles visitation, tværgående kompetenceudvikling, it-
understøttet plan for både myndighed og udfører og en model
for økonomistyring. Fra tid til anden støder vi på udfordrin
ger, der er vanskelige at løse som enkeltkommune, fx it-under
støttelsen af én plan. Men vi har besluttet, at fravær af c entrale
løsninger ikke må blive en barriere i udviklingsarbejdet. Så må
vi gå efter mindre komplette løsninger, der trods alt bidrager til
at gøre det bedre.

Men ledelsesrummet udfordres, når vi lægger søjlerne ned, og vi
har måttet konstatere, at en koordineret og tidlig indsats for d
 isse
borgere kræver noget ekstra. Derfor tog vi for alvor fat i 2015.
Vi havde en række hovedudfordringer, vi skulle finde svar på:
• Hvilke muligheder er der for at udveksle data på tværs af fag
områder, og hvilken lovgivning skal være styrende?
• Hvordan kan vi styrke det tværprofessionelle samarbej
de og bevæge os fra monofaglig sagsbehandling og udfører-
perspektiv til stærke fletteflader i det daglige arbejde?
• Hvordan kan vi arbejde med nye snitflader mellem myndighed
og udfører, hvilken organisering og ledelsesstruktur under
støtter bedst ambitionen, og er det en strukturel udfordring
eller et kulturspørgsmål at løse opgaverne på en ny måde?

Samarbejdsmodellen er organisatorisk lim

EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS:

Hvor svært kan det være?
Kursen er sat: Borgerne skal have sammenhængende forløb med afsæt i deres
ressourcer og motivation, og én plan skal sikre koordination og progression i indsatsen.
Det er den rigtige dagsorden – og en svær opgave at løfte, men vi er på vej.
Af Charlotte Markussen, direktør i Høje-Taastrup Kommune og
Mette Vaaben Mortensen, direktør i Ballerup Kommune

M

ed Kommunalreformen i 2007 blev der for alvor sat fokus på stør
re faglighed og professionalisering af de kommunale forvaltninger.
Det har givet et kvalitetsløft, men der er stadig et stort arbejde foran os
med at skabe sammenhængende forløb for borgere med sammensatte
udfordringer, som går på tværs af lovgivninger og fagområder. Ambitio
nen har været til stede længe, men rejsen mod én indgang til kommunen
har været en odyssé med mange udfordringer på vejen.

Siloerne udfordrer tværfaglig ledelse

I Høje-Taastrup Kommune har vi i flere år prøvet forskellige modeller for
koordination på tværs af fagområderne for at skabe en mere sammen
hængende sagsbehandling for borgere med sammensatte udfordringer.

Å RSMØDE
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Før skulle man sige fra mund
til mund, hvad man havde
fået at vide fra den anden
side, og så ville hun lige ringe
tilbage. Men nu er alle samlet
til disse møder og ved noget
om hinanden.

Ballerup Kommune har i tre år arbejdet med ’Samarbejds
modellen’ for en udvalgt gruppe af unge i 7.- 9. klasse med for
højt skolefravær. Grundelementerne er:
• En koordinerende og ansvarlig tovholder fra start til slut.
• De unge inddrages i hele processen og mødes i øjenhøjde.
• Et tværfagligt team sammensættes med netop de fag
personer fra organisationen, der kan bidrage til en helheds
orienteret og koordineret indsats.
• Fokus på udvikling af tværfaglige og tværforvaltnings
mæssige løsninger, der støtter borgeren i at komme i uddan
nelse og job.
• Borgeren er medproducent af sin egen ’én plan’.

• Hvilken styringsmodel løser udfordringen med, at investe
ringen ofte foretages et sted i den kommunale forvaltning,
mens gevinsten kan realiseres et andet sted og ofte først ude
i fremtiden?
• Hvordan arbejder vi med den politiske prioritering af ind
satsen på tværs af lovgivninger og udvalgsområder?

Borgeren har brug for én kontaktperson

Spørger vi borgerne om deres oplevelse, er svaret klart: De har
brug for, at kontakten med kommunen er forankret hos én person,
som er borgerens guide, både når der skal træffes afgørelse og i
de konkrete indsatser. Rollen er en anden, end hvis koordinator
rollen er organisatorisk forankret. Det er et nyt paradigme, som
faglighed, lovgivning, organisering og styring skal støtte op om.
Vi har gennemført to pilotprojekter for at finde en ny vej: Et
tiltag med fokus på intensiverede udviklingsforløb for b
 orgere
på social- og handicapområdet. Her er borgerens motivation og
drømme styrende for en intensiv indsats med fokus på mestring.
Og et forløb med fokus på at koordinere indsatserne for famili
er med sammensatte udfordringer, hvor koordinator har været
tovholder, samtidig med at der er arbejdet med afsæt i én fæl
les plan sammen med familierne og på tværs af fagområderne.
Konklusionerne er, at det skaber bedre kvalitet for borgerne,
når vi tager afsæt i deres håb og motivation. Og fokuserede for
løb og tværfaglig koordination sikrer klarhed og retning, som kan
ses på bundlinjen. Samtidig er det en vigtig pointe – i forenklin
gens navn – at det ikke handler om at bygge ovenpå, men at nye
arbejdsgange og roller erstatter tidligere praksis.

Samarbejdsmodellen håndterer altså problemstillinger om
uddannelse, arbejdsløshed, familie og børn, psykiatri, handicap
og misbrug i de respektive velfærdscentre eller forvaltnings
områder. Eksterne aktører og personer fra den unges private
netværk deltager efter behov i de tværfaglige møder.
Men fordi Samarbejdsmodellen er designet ud fra princippet
om, at velfærdsopgaver skal løses på tværs af faglige, organi
satoriske og lovgivningsmæssige områder, udfordrer den i sin
grundform den stærke hierarkiske linjeorganisation. I projek
tets første fase stødte modellen derfor på tre helt centrale
udfordringer:
1. Hvem skal have beslutningskompetencen i det tværfaglige
team?
2. Hvordan ændres samarbejdet fra koordinering af monofaglige
indsatser til udvikling af tværprofessionelt samarbejde?
3. Hvordan skal økonomien styres på tværs af de organisa
toriske ’siloer’?
Fortsættes side 12 →

Borger i Høje-Taastrup Kommune
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VELFÆRD
DER
VIRKER
De unge er rykket i den rigtige retning

Svarene er, at vi har givet de tværfaglige teams fuld beslutnings
kompetence på møderne sammen med borgeren. Det har både
betydet en progression i de enkelte borgerforløb og har under
bygget kreativiteten i nye løsninger på tværs af fagområder.
For at undgå, at økonomistyring i selvskabte siloer blokerer
for sammenhængende borgerforløb, har vi besluttet, at de øko
nomiske konsekvenser af beslutningerne i de tværfaglige teams
skal håndteres i centrene.
Samarbejdsmodellen blev evalueret i maj 2018. Her fremhæver
familierne, at samarbejdet med Ballerup Kommune har rykket
deres unge i den rigtige retning, og at flere af de unge har fået den
ønskede udvikling. Bl.a. er de kommet tilbage i skolen, fraværet
er lavere, og flere har gennemført 9. klasses afgangseksamen.

Jeg synes, det er rart, at man
ikke skal rende til møder med alle
mulige mennesker, for de sidder
der jo alle sammen. Ellers var det jo
sagsbehandleren, og så var det støttekontaktpersonen, og så var det skolen
og så … Nu klarer vi det på ét møde.
Ung i Ballerup Kommune

Ny lovgivning et første skridt

Hvorfor er vi organiseret så hierarkisk?

Lov om én plan, som trådte i kraft den 1. juli 2018, gør det muligt at
give borgere med sammensatte udfordringer én samlet handle
plan. Selv om loven tager afsæt i Frikommune-netværkets erfar
inger, er der en lang række af Frikommune-netværkets fritag
elser, som ikke er en del af den nye lov. Loven må betragtes som et
lille skridt på vejen, men vi er langtfra i mål med de potentialer,
der ligger.
Konklusionen er, at vi kommer tættere på, men samtidig må
acceptere, at det tager tid. Der er mange tandhjul, som skal passe
ind i en ny praksis for sammenhængende borgerforløb. Lov om én
plan viser, at der er enighed om, at det er vejen at gå, men med en
frivillig løsning og med et manglende samspil mellem beskæfti
gelsesloven og serviceloven er der en væsentlig udfordring både
i forhold til at tilgodese borgerperspektivet og en effektiv, kom
munal administration.
Derfor må vi i kommunerne fortsat lægge kræfter i den tvær
gående dagsorden, både i vores egen organisation og når det gæl
der de landspolitiske dagsordener.

Ballerup Kommune har i frikommuneforsøget En Plan sam
men med Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, G
 ribskov,
Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner fået omfattende
fritagelser til at sammensætte integrerede indsatser på tværs af
alle sektorer. Det betyder, at vi ikke længere kan læne os op ad de
sektorspecifikke proceskrav. Tilbage står det faglige samarbejde
med den enkelte borger eller familie om deres livssituation.
Vi har udvidet Samarbejdsmodellen til også at omfat
te hele familier. Og via de særlige muligheder i frikommuner
nes forsøgshjemler tager vi næste skridt mod at skalere det
tvær
profes
sionelle samarbejde ud fra de gode erfaringer fra
Samarbejdsmodellen.
Tværgående ledelse i en hierarkisk organisationskultur er en
udfordrende disciplin. Det prøver vi at mestre bedre med mål
rettet ledelseskompetenceudvikling. Når vi tillader os tid til selv
ransagelse, må vi dog spørge, hvorfor vi er organiseret i en så
stærk hierarkisk linjestyring? Det er der gode, historiske forkla
ringer på, men faktum er, at det er en kæmpe udfordring for det
tværgående samarbejde. Måske har vi en dag viden, erfaring og
mod nok til at konstruere ledelse og styring på en helt ny måde …

Charlotte Markussen og Mette Vaaben Mortensen er begge
medlemmer af FSD’s hovedbestyrelse. p

Fælles mål – men hvordan når vi derhen?

STRATEGI OG MÅLSTYRING I THISTED KOMMUNE:

Mål har skabt mening
Af Anne Fink, sundheds- og ældrechef, Jan Bendix Jensen, chef for Borgerservice og Ydelser og
Julie Teresa Neidhardt, udviklingskonsulent i Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen

P

å en enkelt A4-side kan Sundhedsog Ældreafdelingen i Thisted Kom
mune nu vise de mest afgørende områ
der at sætte ind på for at lykkes med
indsatserne. Strategikortet er resultatet
af en strategiproces, som stadig løber,
og som har givet fælles fokus, en tyde
ligere målsætning, klarhed over, hvilke
indsatser, der skal prioriteres, og data
på, om man faktisk lykkes.
Det overordnede mål er at skabe livs
kvalitet for borgerne. Det har ikke tidlige
re været et defineret og nedskrevet mål
for Sundheds- og Ældreafdelingen, og
det krævede bestemt nogle diskussioner
at blive enige om, at vi selvfølgelig mener,

at vi kan gøre en positiv forskel for de bor
gere, som vi har med at gøre. Hvis vi ikke
kan det, har vi ikke opfyldt vores mål. Så
processen har også givet mulighed for at
kigge på hinanden og spørge, hvorfor det
arbejde, vi gør, er vigtigt.

Et område i udvikling

Thisted Kommune har som de 
fleste
af landets kommuner måttet prioritere
hårdt. På sundheds- og ældreområdet er
der bl.a. reduceret i antallet af ældrecen
tre, og centre er blevet omlagt fra almene
centre til specialcentre. Samtidig er
kommunernes rolle generelt i det nære
sundhedsvæsen også blevet større, og

derfor har vi arbejdet med flere store
projekter, bl.a. om kvalitetssikring, udvik
ling af akutområdet og demensområdet.
Det har skabt et behov for overblik og
en tydelig fælles retning, så alle kan se
en mening i de konstante udviklingstil
tag. Og for at undgå, at de står i modsæt
ning til at have tid med borgerne. Det er
processen med at udvikle strategikortet
derfor et resultat af, og den er stadig i gang.
Læs hele historien om arbejdet med
strategi og mål i Thisted K
 ommunes
Ældre- og Sundhedsforvaltning på
www.socialchefforeningen.dk/
maal-har-skabt-mening/

LIVSKVALITET
Forbedre
sundhed

Styrke
værdighed

Styrke
selvhjulpenhed
Forebygge
og reducere
risikofaktorer

Reducere
ensomhed

Styrke
selvbestemmelse

Reducere
indlægelser

Give det rette
tilbud af høj
kvalitet

Aktiv deltagelse
i fællesskaber

Bedre forløb og
sammenhæng

Bevare og udvikle
færdigheder og
mestring

Samarbejde med
civilsamfund og
pårørende

Opspore,
forebygge og
sætte tidligt ind

Udrede, afdække,
identificere

Koordinering og
relationer

”Vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv”

Ambitionerne om god borgerkontakt, kvalitet i opgaveløsningen
og effektiv administration udvikler sig løbende, og paradigmerne
skal forenes i en ny praksis. Løsningen skal være samstemt med

Å RSMØDE
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de politiske ambitioner, borgerens ønsker, de faglige udviklings
mål og den kommunale bundlinje. Derfor er der brug for:
• Et tæt samspil mellem landspolitik og lokal administration for
at sikre, at lovgivningen understøtter paradigmeskiftet.
• En accept af, at løsningen ikke findes som hyldevare. I kom
munerne arbejdes der på højtryk på at bygge bro og finde
fletteflader mellem siloer, gentænke BUM-modellen og
økonomistyringen.
• En forventningsafstemning med borgere, da de også skal ind
tage nye roller i de nye samarbejdsformer med kommunerne.
• Et udviklingsrum, hvor vi kan gøre erfaringer og begå fejl. Det
skal vi turde, og det kræver opbakning fra landspolitisk hold.
• At både offentlige, private og civilsamfundsaktører bidrager til
denne dagsorden, så vi har en fælles målstreg.
• Mulighed for, at vi kan tilbyde én sammenhængende udredning
og en afgørelse på tværs af lovgivninger og sektorområder, når
vi skal udøve rettidig omhu, og når borgerens overordnede mål
skal udmøntes i integrerede indsatser.
• At vi bliver bedre til at arbejde ud fra en socioøkonomisk inve
steringsmodel (SØM) på tværs af lovgivninger og fagområ
der. Vi bør arbejde med tidlig indsats og investering set ift. den
effekt, det skaber.
• At de fagprofessionelle miljøer udvikles, og der skal skabes
fælles sprog og nye fælles arbejdsmetoder på tværs. De kom
munale ledere og medarbejdere har brug for en stejl lærings
kurve, som kræver målrettet kompetenceudvikling.

FAGLIGHED, KOMPETENCE OG
ANSVAR
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MÅLRETTET OG RETTIDIG
INFORMATION

ETIK, VÆRDIER OG
LEDELSESGRUNDLAG
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Det fælles strategikort for
Ældre- og Sundhedsforvaltningen
i Thisted K
 ommune viser øverst
afdelingens kerneydelse: At
skabe livskvalitet. I næste lag
er de væsentligste kritiske
succesfaktorer: At forbedre
borgernes sundhed, at styrke
deres selvhjulpenhed, at styrke
deres evne til selvbestemmelse
og deres værdighed og endelig at
reducere ensomhed.
Det hele hviler på visionen for
sundheds- og ældreområdet, som
er: ”Vi skaber rammerne for det
gode hverdagsliv”. Fundamentet
for, at indsatsen kan lykkes, er
defineret nederst. Strategikortet
er blevet om- eller oversat til hver
enhed i forvaltningen, så alle
har deres fortolkning af, hvordan
de arbejder for at nå de fælles
strategiske mål.

Illustration: Thisted Kommune

LEDEL SE AF FREMTIDENS V ELFÆRD
Vi skal sætte frontmedarbejderen fri

SKARPE TIL BJARNE CORYDON:

En falsk fortælling,
at velfærdssamfundet
ikke fungerer
Vi skal have endnu mere ud af velfærdskronerne, og politikerne skal ikke
gemme sig bag deres embedsmænd. De må stå på mål for deres prioriteringer.
Men i sin grundstruktur fungerer velfærdssamfundet forbilledligt, mener Bjarne Corydon,
ansvarshavende chefredaktør og direktør på dagbladet Børsen.
Af journalist Tina Juul Rasmussen, tina@juul-kommunikation.com

V

i har en af klodens stærkeste og mest veludviklede vel
færdsstater, hvor vi bruger næsten halvdelen af vores BNP
på hinanden. Så at den skulle være under afvikling, er noget
sludder. Og vores velfærdssamfund bygger på bærende v ærdier
om fællesskab, solidaritet, lige muligheder og stor sammen
hængskraft. Der, hvor de to – velfærdsstat og -samfund – møder
og overlapper hinanden, spiller en stor rolle for os alle sammen,
fordi velfærden er bygget universalistisk op. Daginstitutioner,
skoler, uddannelse, sundhed, ældrepleje osv. er tilbud, vi alle gør
brug af. Så forfaldshistorien om, at Danmark som velfærdsstat
og -samfund ikke fungerer, er en falsk fortælling.
Sådan lyder Bjarne Corydons grundfortælling om Danmark
som velfærdssamfund. Den tidligere socialdemokratiske finans
minister, i dag adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør på
dagbladet Børsen, ser ingen grund til at nedgøre, hvordan de
bærende samfundsinstitutioner fungerer, og han hylder også
den vigtige rolle, civilsamfundet spiller heri.

–  Omvendt er det ikke kompliceret at prikke hul på den forestil
ling. For det er ikke bare hensigtsmæssigt at bruge pengene mere
effektivt, så tingene koster mindre. Det åbner også et rum for at
bruge dem på flere formål. Det kan først og fremmest mærkes
hos de mennesker, det handler om, hvis vi lykkes bedre med fore
byggelse, rehabilitering, til at løse sociale problemer eller lære
børnene mere i skolen. Og samtidig er det en samfundsgevinst. Så
jeg har lyst til at tage et frontalopgør med modstillingen m
 ellem
det varme, fælles og sociale – og det at få mest ud af pengene.
–  Desværre er der også udbrudt et alvorligt tilfælde af skizo
freni i effektdiskussionen. For vi vil gerne have indsatser, der
virker – og mere viden om dem. Men på den anden side skal vi
holde fingrene væk. Vi vil ikke måle og dokumentere. Og selv
følgelig skal man ikke måle på ting, man alligevel ikke har tænk
sig at bruge til noget – det er pjat og bureaukrati. Men man bur
de være modig nok til at få på bordet, om man egentlig har gjort
en forskel med de skattekroner, man har fået bevilget. Det bur
de være en æressag for hele sektoren. Og i den diskussion kun
ne det politiske system godt trænge til lidt oprydning. Det vil
le da være velgørende, hvis den kom fra de fagprofessionelle.

Men hvis velfærdssamfundet alligevel skulle til et
serviceeftersyn hos dig, hvor mener du så, at der er
behov for justeringer eller reparationer?

Hvordan mener du, at kommunerne skal få enderne
til at mødes i forventningspresset fra rettigheds
tænkende politikere og fra ditto borgergrupper?

–  Jeg mener jo, at det handler om at få mere for de penge, vi
bruger på fælleskabet. Især når der er tale om andre folks pen
ge, skal vi diskutere med præcision, hvad vi bruger dem til. Der
for er det stadig en vigtig og en varm dagsorden. Det er også en
af de allermest triste misforståelser i den offentlige debat, at
når vi taler om større effektivitet og produktivitet eller priorite
ringer, bliver det set som et modstykke til en social-, velfærdsog kvalitetsdagsorden.
Å RSMØDE
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–  Det er der kun ét svar på, som du gerne må skrive med ver
saler: POLITISK LEDERSKAB. Politikere, der gemmer sig bag
deres embedsmænd, når der skal prioriteres og skal forklares
sammenhænge, der måske er upopulære eller grundlæggen
de handler om at forvalte lovgivningen, er noget af det mest
14

Foto: Thomas Nielsen

VELFÆRD
DER
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Det har jo vist sig, at
en sammenhængende
styring og ledelse er en
svær opgave at løfte
– og netop derfor så
meget desto mere vigtig.
Bjarne Corydon, chefredaktør på
dagbladet Børsen

nedbrydende for ideen bag både velfærdsstat og -samfund. Politikere må
selv stå på mål for deres prioriteringer og den lovgivning, de vedtager. Det
er i sagens natur svært for embedsmændene at gøre op med, men så må
andre debattører bære den fakkel.

Især på det specialiserede socialområde (handicap og psykiatri) og
på sundhedsområdet er udgiftsniveauet (tilgangen af borgere og
opgaver) vokset markant de senere år og presser den kommunale økonomi. Hvordan skal kommunerne knække den nød, mener du?
–  Det er svært at have en patentløsning på, så jeg siger med forsigtig
hed, baseret på mine egne erfaringer, at der indlysende er et uløst problem
i grænsefeltet mellem kommuner og regioner og mellem social- og sund
hedsvæsen – sagt med kærlig respekt for begge dele.
–  Jeg har jo selv i min tid forhandlet regions- og kommuneaftaler og kan
bestemt godt se behovet for at gøre systemet mere sømløst. Men jeg må
sige, at viljen til at sætte borgeren i centrum har ladet noget tilbage at
ønske på den anden side af forhandlingsbordet.

Danske EU-kontorer
støtter kommuner
og regioner

M

ed Strukturreformen i 2007 blev fem
danske EU-kontorer i Bruxelles født sva
rende til de fem regioner i Danmark: Copen
hagen EU O
 ffice, Zealand Denmark EU Office,
Norddanmarks EU-Kontor, Central Denmark
EU Office og Det Syddanske EU-Kontor.
EU-kontorernes opgave er at sikre, at
Danmark udnytter mulighederne for euro

pæisk samarbejde til at skabe vækst, udvik
ling og innovation. Kontorerne arbejder for
både kommuner, regioner, private virksom
heder, forsknings- og uddannelsesinstitu
tioner, kulturinstitutioner og andre aktører i
regionerne. Og de agerer inden for et bredt felt
med bl.a. internationale projekter, EU-tilskud,
policy-
overvågning, europæiske partner
skaber, generel internationalisering, branding
og strategisk, internationalt arbejde.

Nu har vi fået anbefalinger fra Ledelseskommissionen og venter
på Sammenhængsreformen. Hvad er dine forventninger til effekten af dem?
–  Jeg er realist, og det har jo vist sig, at en sammenhængende styring og
ledelse er en svær opgave at løfte – og netop derfor så meget desto mere
vigtig. Så det er mit håb, at de her initiativer kan flytte noget, og mit indtryk
er, at Sophie Løhde griber opgaven ambitiøst an. Jeg synes også, at Ledel
seskommissionen har løst sin opgave inden for den opsatte ramme. Her er
det måske især interessant, at det principielle om at sætte borgeren i cen
trum er det etos, der gennemsyrer den måde, man løfter ledelsesopgaven i
det offentlige på. Det kan jeg godt lide.
–  At nogle fniser lidt ad det budskab, synes jeg er lidt småarrogant. For
når man ser på, hvor mange penge og imponerende m
 ange kræfter vi bru
ger på hinanden og på at løfte opgaverne i velfærdsstaten, så mener jeg,
at man kun kan udtrykke sin grundlæggende respekt for, at her ikke er tale
om ligegyldigheder eller tom politisk retorik. Vi bør og kan få mere ud af de
penge, vi bruger på fælleskabet – det vil først og fremmest være en soci
al og menneskelig gevinst. Og at nogle tager på sig at rejse den dagsorden,
synes jeg er al ære og respekt værd. p
Du kan høre Bjarne Corydon på FSD’s Årsmøde.
Se programmet på bagsiden af magasinet.
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Fire mio. kr. til projekt om
velfærdsteknologi

Et konkret projekt, som har fået 4,25 mio. kr.
i EU-støtte med hjælp fra CDEU-kontoret, er
platformen CareWare. Bag den står Aarhus
Kommunes Center for Frihedsteknologi sam
men med fem andre partnere, som i fælles
skab skal videreudvikle platformen. Den er
en banebrydende form for messe og møde
sted, hvor udbydere af løsninger på velfærds
området mødes med brugere, fx plejehjem,
sygehuse og kommunale repræsentanter. p
Læs mere om de enkelte EU-kontorer:
https://centraldenmark.eu/
https://www.regionh.dk/copenhagen-eu-office
http://www.zealanddenmark.eu/
http://www.southdenmark.be/
http://eu-norddanmark.dk/
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Vi tænker
og arbejder
på tværs af
siloerne

FAKTA:
DELTAG I DEBATTEN PÅ
ÅRSMØDET
FSD har en løbende, intern
debat om velfærdsområdet og
bidrager også jævnligt til den
offentlige debat. En gang om
året samler vi op i holdnings
papirer for hvert af de store
forvaltningsområder. Dem
bruger vi også som afsæt for
workshop-debatter på års
mødet for at få deltagernes
input til at kvalificere indholdet.

Af hovedbestyrelsen i FSD

S

elvom vi her kort præsenterer
FSD’s holdninger opdelt efter
sektorer – eller siloer, om man vil
– er virkeligheden, at indsatser
ne på de enkelte fagområder går
på tværs og hænger tæt sam
men. Det er ikke bare naturligt,
fordi borgernes liv jo ikke er opdelt
i social, sundhed og arbejde, men
er ét hele. Det er også nødvendigt.
Uden en sømløs og sammenhæn
gende offentlig sektor kan vel
færdsperspektivet hurtigt gå tabt,
hvis borgeren skal løbe spidsrod
imellem opdelte systemer. Og det
kan blive svært at lykkes med at
støtte borgerne i en rehabiliteren
de, ressourcefokuseret indsats,
der sigter mod, at de kan forsørge
og k lare sig selv i ’et godt liv’. p

ÆLDRE: Dramatisk vækst
presser økonomien
Kommunerne har haft stor succes med at
gøre de ældre borgere mere selvhjulpne
og give dem højere livskvalitet – en udvik
ling, vi skal holde fast i. Det kræver, at poli
tikerne vil betale, hvad det koster. For de
store årgange fra 1940’erne har givet os
en kvart million flere ældre, og udviklin
gen fortsætter. Det presser kommunerne
økonomisk. De gode løsninger skal bl.a.
findes i gode sektorovergange, sammen
hæng mellem sundhedsvæsenets tre
parter og samarbejdet med borgeren. Vi
vil også se, at kommunerne finder sam
men i klynger om at løfte de sværeste
behandlingsopgaver, fx akuttilbud, klinik
ker og specialfunktioner.
Å RSMØDE
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Læs alle holdningspapirerne i
deres fulde udstrækning på
https://www.socialchef
foreningen.dk/det-mener-fsd/

BESKÆFTIGELSE:
Rummer nøglen til vækst
Det er en grundværdi i velfærdssamfun
det, at alle borgere skal bidrage til fælles
skabet, bl.a. gennem job og uddannelse.
En positiv sidegevinst er, at det gavner den
kommunale økonomi at få ledige i arbej
de. På den måde er beskæftigelsesområ
det en vigtig velfærdsdriver.
Det kræver dog opbakning til lovgiv
ningens raison d´être om fokus på borge
res ressourcer, muligheder og generelle
ønske om at være en del af et fællesskab,
hvor såvel en lille som fuld tilknytning til
arbejdsmarkedet er vigtig.
BØRN OG UNGE:
Polariseringen vokser
Alle børn og unge skal have mulighed for
at realisere deres personlige, sociale og
faglige potentialer i opvæksten. Vi skal
være med til at tage hånd om det, der er
svært for både dem og deres forældre. Og
vi skal kunne måle på og vurdere effek
ten af de indsatser, vi samarbejder med
familierne om, for at vide at, vi kommer i
mål. For fx trives og klarer udsatte børn
og unge sig markant dårligere end øvrige
børn og unge, ligesom gruppen af psykisk
sårbare børn og unge skaber bekymring.
Her spiller uddannelse en afgørende rolle
for at klare sig godt i livet.
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PSYKIATRI OG HANDICAP:
Flere har brug for hjælp til livet
Det specialiserede socialområde og psy
kiatrien oplever en stor tilgang af borge
re med stadigt mere sammensatte behov.
Det sætter området under både fagligt
og økonomisk pres. Men vi lykkes stadig
med at skabe resultater for nogle af de
mest udsatte borgere. Den største udfor
dring er den store stigning i borgere med
behov for støtte og hjælp til at klare livet
– både psykisk sårbare unge, mennesker
med handicap, hjerneskader og kvinder
og børn på forsorgshjem. Vi mangler stør
re viden om de mekanismer i samfundet,
som spiller ind.
SUNDHED: Kan ikke effektivisere
os til bedre sundhed
Mange samfundsproblemer skal løses
ved at tænke sundhed med ind – og det
gør kommunerne, både i forebyggelse
og i de tværgående indsatser. Men sund
hedsområdet er presset af demografi
og opgaveflytning uden penge, som ikke
kan løses med flere effektiviseringer. Det
kræver nytænkning, bl.a. med teknologi
ske løsninger i borgernes eget hjem, stør
re fokus på forebyggelse, en reform af
det nære sundhedsvæsen, mere sund
hedspersonale og adgang til at dele data
på tværs af kommuner og regioner.

97 %

BORGERE ER TILFREDSE
MED JOBCENTER AALBORG

mener, at de i høj grad eller nogen grad
blev taget godt imod af den medarbej
der, de skulle tale med.

Mødet med Jobcenter Aalborg er gennemgående meget
positivt, lyder vurderingen fra de borgere, som har
deltaget i en tilfredshedsmåling.
Har samtalen med Jobcenter Aalborg haft positiv betydning for din tro på, at
du kommer i job eller uddannelse? Føler du dig inddraget i forhold til de afta
ler og beslutninger, som træffes i dit forløb i Jobcenter Aalborg? Føler du, at
du har overblik over, hvad der skal ske i dit forløb i Jobcenter Aalborg?
Sådan lød nogle af de spørgsmål, Jobcenter Aalborg stillede borgerne i
februar i år. Formålet var at få viden om og dokumentation for deres ople
velse af mødet og samtalen med jobcentret. I de to uger, undersøgelsen
fandt sted, blev der afholdt 2.070 samtaler. Og ca. 50 procent af borger
ne, som havde været til samtale, besvarede spørgeskemaet fra jobcentret
– overordentligt positivt:

74 %

svarer, at samtalen i høj grad eller
nogen grad gav mere viden om, hvad
de kan/skal gøre for at komme tættere på job eller
uddannelse.

94 %

svarer, at de i høj grad eller nogen grad
oplevede, at der blev lyttet til det, de
sagde under samtalen.

63 %

svarer, at samtalen i høj grad eller
nogen grad har haft positiv betydning
for deres tro på, at de kommer i job eller uddannelse.

81 %

angiver, at de i høj grad eller nogen
grad føler sig inddraget i forhold til de
aftaler og beslutninger, som træffes i deres forløb i
jobcentret. p

Vordingborg Modellen skaber resultater
Vordingborg Modellen rekrut
terer systematisk social- og
sundhedshjælpere blandt
ledige borgere og sikrer videre
uddannelse af fastansatte.
Af Cecilie Berg Mikkelsen, konsulent
i Arbejdsmarkedssekretariatet,
Vordingborg Kommune

P

leje- og ældreområdet 
mangler
arbejds
kraft. Og fastansatte sosu-
assistenter og -hjælpere har brug for
kompetenceudvikling. To udfordringer
som Vordingborg Modellen sigter mod
at løse. Modellen giver nemlig ledige
mulighed for at blive oplært til at arbej
de som sosu-vikarer eller til at begyn
de på uddannelsen som sosu-hjælper.
Oplæringen af de ledige og et tilskud
til voksenelevløn har samtidig gjort det
muligt for en gruppe social- og sund
hedshjælpere at holde orlov, mens
de videreuddanner sig til social- og
sundhedsassistenter.

Efter det første år i 2016 havde model
len givet så gode resultater, at kommu
nalbestyrelsen besluttede at prioritere
budgetmidler til at fortsætte den frem
til 2020.

146 borgere med i modellen

Ledige borgere skal søge om at blive en
del af Vordingborg Modellen og skal være
mødestabile og engagerede i hele forlø
bet med 20 ugers oplæring med praktik,
skole og løntilskud. Deltagerne er garan
teret mindst 225 timers ansættelse, når
forløbet slutter, og de kan blive ansat som
vikarer eller blive optaget på SSH-uddan
nelsen med voksenelevløn. Et vigtigt ele
ment i modellen er, at selv om deltagerne
overgår til uddannelse, har koordinatoren
stadig kontakt med dem, både for at sikre
fastholdelse og for at sikre fortsat trivsel
i faget for den enkelte.
I juli 2018 havde 146 ledige borgere i
de seneste to år begyndt på et forløb, og
64,4 % har gennemført det fulde forløb
på 20 uger.
39 ledige borgere er begyndt på uddan
nelsen til social- og sundhedshjælper.
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Syv fra projektets første hold er alle
rede færdiguddannet og er blevet fast
ansat i Afdelingen for Pleje og Omsorg
i Vordingborg Kommune. Endnu fem
bliver færdige i foråret 2019. Derud
over har modellen foreløbig givet 16
social-og sundhedshjælpere mulighed
for at tage orlov for at uddanne sig til
assistenter. p
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Vi er kun en
mellemstation

Nu overlever
jeg ikke bare.
Jeg lever

Sårbare borgere flytter fra botilbud til egen bolig, går fra beskyttet
beskæftigelse til job på særlige vilkår – og kommunen sparer millioner.
Et nyt mindset med ’borgeren som kaptajn i eget liv’ skaber målbare
resultater i Høje-Taastrups Social- og Handicapcenter.

Fire medarbejdere i socialpsykiatrien i Høje-Taastrup
Kommune vendte bøtten for Kenny Bülow, som i hele sin
ungdom havde kæmpet med psykoser. I dag er han ansat
som bokseinstruktør for andre psykisk sårbare samme sted,
som hjalp ham ud af mørket.

Af journalist Tina Juul Rasmussen, tina@juul-kommunikation.com

Af journalist Tina Juul Rasmussen, tina@juul-kommunikation.com

É

n gang botilbud, altid botilbud.
Groft karikeret var det holdningen før
i tiden – hos både b
 orgere og medarbejdere.
Borgere blev hængende i årevis i de samme
tilbud. Tilliden til, at de kunne udvikle sig,
var ikke altid den største, og viften af tilbud
var begrænset.
Sådan ser virkeligheden ikke 
længere
ud for hverken borgere eller medarbejdere
i Høje-Taastrup Kommunes 
Social- og
Handicap
center. Tilbuds
viften er udvidet
markant, store botilbud er nedlagt til fordel
for at give beboerne egentlige hjem, hvor
de selv har nøglen til døren og bestemmer,
hvornår den låses op.
–  Vores strategi har siden 2014 været,
at vi gerne vil have en større, målbar og
dokumenteret effekt ud af vores indsats.
Så vores mindset og syn på borgerne er i
dag mere dynamisk, mindre indgribende,
mere støttende og båret af tillid til, at de
kan udvikle sig. Nu er der en udgang – for
ingen drømmer jo om at leve livet i et bo
tilbud, siger 
Susanne Strandkjær, center
chef i Social- og Handicapcentret og tilføjer:
–  Vi har gode data på, hvor mange som
er flyttet i egen bolig, kommet i job, og hvor
mange penge vi har sparet – som jo er fan
tastisk, fordi udgifterne på området kun
stiger. Men det allervigtigste resultat er, at
mange mennesker har fået et bedre liv.

indsatsen, og medarbejderne sigter mod at
gøre sig undværlige. Det gælder også i de
særligt intensiverede borgerforløb, som er
kortsigtede – typisk et halvt år – med et
klart slutmål, defineret af borgeren selv, og
med snublemål undervejs, som borgeren
næsten ikke kan undgå at opfylde og der
med opleve succes.
–  V i arbejder i højere grad socialfagligt
borgere er flyttet fra bomiljø
med et konkret sigte. På den måde skaber vi
til egen bolig.
forudsætningerne for, at folk kan flytte sig.
I dag kender både borgere og medarbejdere
borgere, som var i beskyttet
de mål, vi i fællesskab arbejder henimod,
beskæftigelse, er kommet i job på
fortæller Maja Sylow Pedersen, special
særlige vilkår.
konsulent i Social- og Handicapcentret.
–  Det er blevet meget nemmere for mig
borgere, der fik hjælp i egen
som
medarbejder. Nu ved jeg, hvad mit
lejlighed fra en medarbejder
fokus
og målet for borgeren er, hvor læn
fra et udkørende team, kan nu kan
ge
indsatsplanen
løber, og jeg har et frirum
klare sig med mindre eller helt uden
til sammen med borgeren at undersøge,
støtte (kun opgjort i 2017-2018).
hvordan vi kan komme i mål. Det er vigtigt,
mio. kr. er den samlede,
fordi jeg så hurtigt kan afklare, om borge
økonomiske effekt om
ren er motiveret for det. Der kan jo være
året på fem sociale tilbud i Højesket noget i vedkommendes liv, som gør, at
Taastrup Kommune. Der er skabt
målet skal justeres eller ændres, siger Hel
tilsvarende resultater i samarbejde
le Winzent, sosu-assistent i det socialpsyki
med kommunens eksterne
atriske bomiljø Porsehaven.
leverandører.
–  Ja, i dag er forløbene mere afgrænsede
med mål, vi kender. Det er ikke ’hele borge
Kilde: Social- og Handicapcentret,
Høje-Taastrup Kommune
rens liv’, vi skal arbejde med, supplerer Nina
Borum Nielsen, souschef for Socialpsykia
triens udkørende team som støtter borgere,
Borgerne kan flytte sig
der er flyttet i egen bolig.
Tilgangen er rehabiliterende med fokus på udviklings- og
–  V i italesætter nu, at ”det er en periode af dit liv, du har ikke
handlemuligheder. Borgerens drømme og mål er styrende for
brug for os i meget lang tid”. Der er en udgang ved indgangen
Å RSMØDE
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FAKTA:
SUCCES MED NY TILGANG
Siden 2014 er der opnået resultater på
især tre af Socialpsykiatriens botilbud,
som i snit huser ca. 30 borgere ad
gangen. Det ene tilbud er tilmed kon
verteret til selvstændige boliger uden
bemanding, fordi borgerne nu kan
klare sig i egen bolig.

29
6
57

12,9
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så at sige. Vi kan ikke først slippe bor
gerne, når deres liv er perfekt. Så kom
mer de aldrig videre.
Jane Svendsen, leder af bomiljøerne
Cirklen og Porsehaven, har, hvad hun
kalder ’blind tillid’ til medarbejderne og
blander sig derfor ikke i deres konkre
te arbejde med borgerne, men er, som
hun siger, ”nysgerrig og altid i tæt dia
log med den enkelte medarbejder”.
–  Mit bidrag er at sørge for rammerne
og for, at de har de r ette kompetencer,
så de kan skabe gode relationer til og
resultater med borgerne. Og fastholde,
at der er en rigtig god grund til, at vi er
ansat her – at vi skal støtte op om, at
den enkelte b
 orger udvikler sig.
En udfordring er dog, at brugergrup
pen hele tiden forandrer sig – og vokser.
–  V i får mange unge med behov for
støtte pga. angst, misbrug, hjemløshed
osv. Og de har alle en forventning om, at
kommunen skal hjælpe dem. Så de skal
også lære vores nye mindset at kende –
at de kan og skal udvikle sig hos os.
Vi er kun en mellemstation, siger
Nina Borum Nielsen. p

”Sårbar boksning – Kenny” står der på den sorte
T-shirt. Logoet er en rød boksehandske i et hjerte.
–  Sådan en får man efter 20 ganges træning
hos mig. Og det er altså noget, de kan forstå, kon
staterer 35-årige Kenny Bülow, inden han smæk
ker døren til metalskabet i, som også rummer en
fin, lille boksepokal, deltagerne kan vinde.
Selv fik han Høje-Taastrup Kommunes Handicappris i 2016 for sin store, frivil
lige indsats i netop ’Sårbar boksning’-projektet. I dag er Kenny Bülow ansat som
instruktør i fleksjob samme sted – og dér, hvor hans eget U-turn begyndte.
–  Jeg ville ikke på førtidspension. Jeg følte, at jeg havde så meget at give til
bage til andre unge psykisk sårbare. At se det samme håb og lys tænde i deres
øjne, som jeg selv havde oplevet, da Lena, Mikkel og Bjarke (tidligere medarbejde
re i socialpsykiatrien, red.) så og anerkendte mig – det er min mission.

Bokseprojekt blev vendepunktet

Fra at være helt isoleret, psykotisk, svært overvægtig, indlagt og selvmordstruet
over 10-12 år i sin ungdom bor Kenny Bülow i dag i egen bolig på fjerde år. Han
er medicinfri og har fået tilkendt fleksjob. Han tilskriver i allerhøjeste grad sin
udvikling de medarbejdere, han mødte på et socialpsykiatrisk værested for fem
år siden.
–  Lena spurgte mig: ”Hvordan har du det?” ”Fint!”, svarede jeg. ”Nej, jeg s purgte:
Hvordan har du det?”. Det gjorde indtryk. Senere mødte jeg Mikkel og Bjarke –
hjemmevejledere, som delte min interesse for kampsport og træning. De hjalp
mig bl.a. med at tabe 59 kilo. Og til sidst Ganja, som så mit potentiale for at instru
ere andre og var med til at gøre ’Sårbar boksning ’ til, hvad det er i dag. Det projekt
blev virkelig et vendepunkt for mig. Her fik jeg lysten til at komme videre med mit
liv, og den gnist jeg fik, kan jeg nu give videre til andre.
Sådan lyder den meget korte version af Kenny Bülows forløb i Høje-Taastrup
Kommune – og han har kun ros tilovers for Social- og Handicapcentret.
–  De accepterer, at der findes svage i samfundet; at alle ikke er 1 2-talsborgere,
men at vi er nogle, der har brug for en hjælpende hånd. Det er det vildeste, der
nogensinde er sket for mig – at de ville det og kunne forstå mig. De er en tryg favn,
jeg ved, at jeg altid kan søge tilbage i for en kort stund, hvis jeg får brug for det.
Men nu overlever jeg ikke længere i skyggen. Jeg lever. p
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LEDEL SE AF FREMTIDENS V ELFÆRD
Vi skal sætte frontmedarbejderen fri

PROGRAM FOR

ÅRSMØDE
2 0 1 8
LEDELSE AF FREMTIDENS VELFÆRD:

Vi skal sætte frontmedarbejderen fri

Mandag den 29. oktober:

Tirsdag den 30. oktober:

09.00-09.30

Morgenkaffe

08.30-9.00

09.30-10.00

Åbning af årsmøde 2018:
Formandens mundtlige beretning
v. landsformand Helle Linnet

10.00-11.00

På fælles mission med kommunerne
v. Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelsen

09.00-09.40
Tale og debat
	
v. MF Liselott Blixt (DF),
formand for Folketingets Sundheds- og
Ældreudvalg

11.00-11.30

Tale og debat
v. innovationsminister Sophie Løhde

11.30-12.00

Pause / besøg i udstillingen

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.55

Tale og debat
v. beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

14.00-15.00

I Irma er medarbejderne konger
v. Søren Steffensen, kædedirektør i Irma

15.00-15.30

Pause / besøg i udstillingen

15.30-16.30

Djøf med Løgn III
v. Per Helge Sørensen

09.45-10.30	

Besøg i udstillingen

Strategiworkshops
	
Deltag i debatten og sæt dit præg på FSD’s
holdninger på de store velfærdsområder

10.30-11.00

Pause / besøg i udstillingen

11.00-12.00

Mere fællesskab for skattekronerne
Hvorfor og hvordan?
v. chefredaktør Bjarne Corydon

12.00-13.00

Frokost og afrejse

Foto: Thomas Nielsen

16.45-18.30	
Generalforsamling for FSD-medlemmer
19.00-19.30

Velkomstdrink

19.30-

Festmiddag
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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 FSD’s arbejde foregår decentralt i
foreningens fem regioner.

Læs mere om FSD på
www.socialchefforeningen.dk

