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Indledning 

Corona fastholdt sit tag i os og prægede hele det første halvår af 2021. I Danmark ser vi ud til at være 
kommet bedre gennem pandemien end mange sammenlignelige lande. Færre smittede, færre indlagte og 
færre dødsfald. Det er i international sammenhæng en dyr velfærdsstat, vi har, men den kan også levere 
varen, når det gælder. Det kan borgere, som afleverer mange penge i skat også have en forventning om. 
Sådan skal det være. Når statsministeren udstak nye ordrer på pressemøde om aftenen, så var de 
gennemført næste dag i kommunerne. Det var en fantastisk bedrift og et bevis på effektiviteten i den 
danske decentrale samfundsmodel. 

Vi er fortsat i gang med at forstå pandemiens dyrekøbte lektioner – også om hvad vi skal tage med os i 
indretning af vores kommunale arbejdspladser. Så nu fylder diskussioner om lyksaligheder eller 
forbandelser ved hjemmearbejde. Den omfatter dog en mindre del af de kommunale medarbejdere. I juni 
var der mere svung, da VIVE præsenterede en undersøgelse, hvor kommunale medarbejdere og ledere på 
hele sundheds- og ældreområdet fortalte om mange positive oplevelser af arbejdsmiljøet under Corona. 
Lederne udtrykte fx glæde over kortere beslutningsprocesser og dermed mere tid til at koncentrere sig om 
driften. Og medarbejderne kvitterede: ”Ikke snak. Bare handling.” ”Jeg føler, at vi rykker sammen og 
hjælper hinanden som personalegruppe og med lederen. Vi er sammen om det her og skal nok få det til at 
fungere.”  

Få og tydelige mål, færre forstyrrelser, unødvendige møder og projekter sat på pause, og dermed tid til at 
koncentrere sig om kerneopgaven.  

På den ene side. Jeg håber ikke, vi igen kommer til at opleve pandemiens betingelser. For de positive 
oplevelser kom med en høj pris. De pårørende kunne ikke besøge beboerne, ikke-akutte lægebesøg blev 
udsat, og demokratiet i byråd og udvalg var reelt sat ud af spil og erstattet af et smalt besat kriseberedskab. 
Så selvom det var effektivt og på mange måder lettere, end vi normalt oplever en demokratisk styret 
kommune, så var prisen for høj. 

På den anden side. Når det så er sagt, så kan man alligevel ikke lade være med at tænke, bare vi kunne 
holde fast i den arbejdsglæde, som lederne og medarbejderne udtrykker: ”Vi rykkede tættere sammen og 
koncentrerede os om kerneopgaven”. Det giver stof til eftertanke. Kan vi afkorte beslutningsprocesser? Kan 
vi inddrage relevante fagligheder på tværs af centre og afdelinger hurtigere, kan vi overlade mere ansvar til 
medarbejdere? Der er stof til ledelsesrefleksion et godt stykke tid.  

 

Handicapområdet 

Handicapområdet har – efter Corona – fyldt mest i den nationale debat i 2021. Store frustrationer gennem 
flere år blev til store forventninger i 2020, der så igen blev til store skuffelser i økonomiaftalen i 2021. En 
fuck-finger som Thorkild Olesen udtrykte det. Og lige forinden havde Folketinget også besluttet ikke at 
støtte et borgerforslag om at flytte hele området. Og den kommunale placering af handicapområdet blev 
bekræftet i økonomiaftalen og nærede igen frustrationer i flere organisationer. 

Men rolig. Folketinget er ikke pludselig blevet tryg ved kommunernes indsats. For nu har Statsrevisorerne 
bedt Rigsrevisionen undersøge, om kommunerne opfylder servicelovens bestemmelser på 



handicapområdet, og om ministeriet fører et tilstrækkeligt tilsyn. Nærmere bestemt skal merudgiftsydelser 
og tabt arbejdsfortjeneste kulegraves. Resultaterne af det arbejde kan vi forvente til foråret. Er det en ny 
tørresnor, der er ved at blive hængt op, eller kunne vi mon håbe, at også revisorer kan se, at ingen offentlig 
myndighed har en ærlig chance for at skabe tilfredshed med de regelsæt. Økonomiaftalen lægger også op 
til en gennemgang af reglerne. Vi skal indgå konstruktivt i det arbejde, men vi må nok også være realistiske i 
forventningerne. Det kan vi så glæde os over, at vi har stor erfaring med. 

Samtidig fortsætter evalueringen af det specialiserede område, som skal danne grundlag for en 
specialeplanlægning, som vi kender det fra sundhedsområdet. Det arbejde var der også store forventninger 
til lige fra start. Jeg håber, man tænker sig godt om. Hvis man indfører standardiserede pakkeforløb, så 
bliver det måske også standardvarer, kommunerne langer over disken. Og hvad så med individuelle ønsker 
og behov? Kunne vi ikke få en mere grundlæggende snak, om vi virkelig vil fortsætte ad 
rettighedstænkningens vej, eller om vi kan skabe mere glæde ved at vælge samarbejdets sti? 

Berlingske Tidende rammede dilemmaerne godt ind, da avisen fortalte om Sidsel Ortvad. Hun fyldte 18 år, 
og ønskede sig nu en BPA-ordning. Sidsel lider af spastisk lammelse og kan derfor ikke bruge hænder og 
ben normalt. Ved overgangen til 18 år skiftede kommunen ca. tyve timers hjælp i døgnet ud med 15 timers 
ledsagelse om måneden og 25 timers hjemmehjælp om ugen. Sidsel har anket afgørelsen. For som Sidsel 
selv siger: Det er umuligt for mig at være med til noget efter skole, uden at det kræver flere dages 
planlægning. Jeg vil bare gerne leve et almindeligt ungdomsliv som så mange andre. Jeg føler også lidt, at 
det er en byrde for mine forældre, at de skal hjælpe mig hele tiden.”  

Jeg kan godt forstå Sidsels ønsker. De flugter godt med jævnaldrende unges ønsker. Men måske fortæller 
Sidsels historie også, at forventningerne hos handicappede til at kunne udleve det gode liv har forandret 
sig. Man er ikke længere tilfreds og affinder sig med sine begrænsninger. Jeg vil – som andre unge – have 
ret til at få en pludselig indskydelse og tage på café med vennerne. Og hvis jeg pludseligt beslutter at blive 
der længere end planlagt, så skal det pludseligt også kunne lade sig gøre. De pludseligheder indgår i et helt 
almindeligt ungdomsliv. Jeg kan godt forstå, Sidsel ikke vil nøjes med det sociale- og fritidsliv, som andre 
unge med handicap affandt sig med tidligere. Og forventningerne til hjælpens omfang og indhold er derfor 
steget i takt med velstandsstigningen i samfundet generelt. Men det niveau, Sidsel og andre ønsker sig, har 
det bare aldrig været på tale at skrive ind i et kommunalt serviceniveau. Det vil kræve penge og hænder i et 
omfang, vi slet ikke har adgang til i dag. Og jeg tvivler desværre også på, at en kommende finanslov for 
2022 vil ændre på det. Dermed kan kommunerne se frem til også fortsat at være skydeskive for skuffede 
mennesker som Sidsel. 

Derfor er der i den grad behov for, at vi får en større debat og derefter større tydelighed omkring, hvilken 
hjælp kommunen skal levere, og hvornår det måske ikke gør noget, at vi er afhængige af hinandens hjælp – 
forældre og venner. Det er også en del af livet, at vi er noget for hinanden.  

Som ledere på området kan og vil vi naturligvis også gerne bringe noget med til bordet og den debat. To 
ting. Selvfølgelig skal vi have styr på forvaltningsloven. Det kan ikke diskuteres. For det andet kan jeg 
konstatere, at flere og flere blandt os allerede er begyndt at arbejde med borgerens oplevelse af mødet 
med kommunen. Et udefra og ind-perspektiv, hvor vi lytter bedre, inddrager mere, ser det hele menneske. 
Den snak om kvalitet i mødet og samarbejdet vil vi gerne stille op til både nationalt og lokalt hver i vores 
kommune.  

Målet må være en øget tillid til den kommunale opgaveløsning – både fra borgere, organisationer og 
Folketing. Men for at nå dertil kræver det noget af alle parter. Derfor glæder jeg mig meget til 
paneldebatten i eftermiddag, hvor vi netop har inviteret nogle centrale stemmer i debatten. 



  

Ældreområdet 

Hvis nogen før pandemien ikke vidste, at ældreområdet er en integreret del af sundhedsvæsenet i 
Danmark, må det være slut nu. Det, som foregik på sygehusene, fik under pandemien endnu større 
betydning for hjemmepleje og plejecentre – og omvendt. Vi opdagede igen hvor meget, vi er hinandens 
forudsætninger, og det kom der rigtig meget godt samarbejde ud af – også med almen praksis. 
Medarbejdernes fantastiske indsats blev vist frem i medierne på linje med kollegerne på sygehusene, og 
hverdagens helte blev fremhævet. Det var ganske vist på dansk facon uden at armbevægelserne gik af led – 
og det varede da heller ikke længe, før faldet fra tinderne indtraf.  

Sidste sommer forvandledes hverdagens helte på ca. en måned til forråede medarbejdere. Vi kom alle til at 
høre eller se optagelser af helt uacceptable forhold på to plejecentre i Aarhus og Randers. To plejecentre 
ud af mere end 900! Men kampen om mikrofonerne gik i gang, og man kunne høre politikere mene, at det 
nok også forholdt sig ligesådan på andre plejecentre.  

Så fulgte et ældretopmøde i slutningen af 2020, og så endnu et den 16. september i år. Måske kan der 
komme noget godt ud af processen. Heldigvis synes der at være en erkendelse af, at flere og mere tilsyn i 
hvert fald ikke længere kan være svaret. Og heldigvis lader det til, at dagsordenen bredes ud, så vi kan 
komme til at fokusere på rekruttering som det altoverskyggende problem på ældreområdet de kommende 
år. 

Og måske er der endda udsigt til en mere grundlæggende diskussion om fremtidens ældrepleje. Hvad stiller 
vi op med den demografiske udfordring, nu når vi har konstateret, at ressourcerne ikke kan findes eller 
følge med, og stigende levealder ikke blot kan omsættes til flere raske år? Hvordan skal vi sikre, at den 
kommunale ældrepleje forbliver et relevant tilbud til alle danskere de næste mange år?  

Personligt gjorde det indtryk på mig at læse Henning Strøms budskab fra sin plejebolig i et læserbrev i juli 
sidste sommer. Det er lidt kommunenørderi, for Henning Strøm var jo krumtap i kommunalreformen i 
1970, da han som chef i Indenrigsministeriet rejste landet rundt og tegnede nye kommunegrænser. Men 
det var ikke derfor, hans læserbrev gjorde indtryk på mig. Det gjorde det fordi, han kan jo på en eller anden 
måde være hvem som helst af os – bare om nogle år. Henning Strøm skrev: ”Jeg er ikke udsat for fysisk 
omsorgssvigt. Jeg har et udmærket værelse og får mad og bliver passet uden overgreb eller nedsættende 
tone. Men jeg er ensom. Jeg oplever hele dage, hvor jeg ikke taler med nogen. Personalet har travlt med 
andet. Fra mit værelse kan jeg høre en dame, der sidder og skriger. Og en anden dame generer mig og 
påstår, at jeg slår hende. Et plejehjem er ikke et hjem i min forstand. Jeg var deprimeret og ønskede 
samvær med nogle andre. Men plejehjemslægen tilbød mig lykkepiller.” Ja, det er vel ikke langt fra 
virkeligheden. Man bliver passet godt på, men er det et hjem, som vi ønsker det? 

Heldigvis er der også sat megen udvikling i gang – fx privat. Forsikringsselskaberne og Falck er i gang med at 
udvikle nye tilbud, og i de kommende år vil PFA bygge 2600 servicerede seniorboliger i Århus og 
København. Boligerne, der bliver de første af slagsen i Danmark, kombinerer adgang til fællesfaciliteter som 
restaurant, bar, fitness og swimmingpool med den vigtige mulighed for at tilkøbe praktisk hjælp og 
personlig pleje, når det bliver nødvendigt hen ad vejen. Mon Henning Strøm vil have ønsket en PFA-bolig og 
der fundet det fællesskab, han efterlyser? 

Det demografiske pres gør det nødvendigt at se på nye løsninger – men til hvilken pris? Hvor langt kommer 
vi egentlig fra hinanden til sidst? Hvor mange af os herinde vil til sin tid vælge en privat serviceret 
seniorbolig, og hvor mange vil stå inde for og tage til takke med det kommunale tilbud?   



Udviklingen kommer også til hjemmeplejen, og det er i form af inspiration fra Holland. Buurtzorg. Og 
selvom der er bump og konkurser på vejen til Danmark, så er fx Ikast-Brandes foreløbige erfaringer 
spændende læsning. Tværfaglige selvstyrende teams giver færre medarbejdere i den ældres hjem, og flere 
tilfredse medarbejdere. Ideen virker da også oplagt: Teamet vurderer selv hvem i deres ældregruppe der 
har mest brug for hjælp i dag, og hvem kan nøjes med lidt mindre i dag. Juryen er ude endnu omkring hvilke 
dele af modellen, der kan overføres til Danmark. Men allerede nu kan vi konstatere, at inspirationen skaber 
et velkomment fagligt fokus på at imødekomme den enkelte borgers aktuelle behov. Samtidig med at vi 
fjerner os dejligt fra en rigid rettighedstankegang, som man ellers kan høre politiske partier søge at puste 
op igen her til kommunalvalget. 

 

Sundhedsområdet 

På sundhedsområdet udskød Corona regeringens reformudspil. Men pludselig i juni midt under KL’s social- 
og sundhedsforum i Aalborg blev aftalen om sundhedsklynger så præsenteret på et pressemøde i 
København. Indtil videre mangler vi at se bøffen i burgeren. Det er mest rammerne, der er beskrevet, men 
de er også dekoreret fornemt. Klyngerne skal nemlig bestykkes med borgmestre og regionsrådsformænd. 
Og ikke bare på klyngeniveau men også på regionalt niveau. Og de skal jo have noget at debattere. Så de 
komplekse tværsektorielle organisationsdiagrammer, vi allerede har bygget op, kan nu tages til nye højder, 
og det skal nok give en vis jobsikkerhed for kommunale sundhedschefer og direktører de kommende år. 
Forsknings- og analysechef i VIVE, Mickael Bech vil gøre os klogere på de mange nye muligheder senere i 
eftermiddag. 

 

Arbejdsmarkedsområdet 

På arbejdsmarkedsområdet er der også store armbevægelser i gang. For det første, er dagsorden jo vendt 
på en tallerken. Fra Coronatidens bekymring for alle de nyledige og nødlidende virksomheder til en 
skrigende mangel på arbejdskraft. Kritikken af jobcentrene og de lediges vilje – eller uvilje - til at påtage sig 
jobs, har fundet sin gamle form fra før 2008. Ingen kan rigtig vurdere, om det vitterligt er umuligt for 
hotellerne at finde arbejdskraft, eller om der er rigeligt med ledige hænder, som blot skal matches bedre, 
tilbydes jobs på fuldtid og måske lønnes bedre.  

A-kasserne har med støtte fra fagbevægelsen velvilligt tilbudt at hjælpe kommunerne ved at overtage 
ansvaret for de forsikrede ledige. Og ministeren vil da heller ikke love at holde sig tilbage til de nuværende 
forsøg med a-kasseansvar er færdige – det går vist heller ikke helt så godt med dem. Så nu er der en reel 
risiko for, at kommunerne kommer til at vinke farvel til de ledige dagpengemodtagere de første seks 
måneder. Til gengæld kan vi måske godt få lov at beholde finansieringen i samme periode. Den ønsker 
ingen at tage fra os. Ministeren har faktisk kun ros til overs for de dygtige medarbejdere i jobcentrene, men 
desværre for dem er de tilsyneladende ikke dygtige nok til at sikre en høj organisationsgrad i Danmark. Og 
det er jo rigtigt, at selvom der aldrig har manglet politisk bestemte mål for jobcentrene, så har en høj 
organisationsgrad aldrig været et af dem. Så det er svært at argumentere imod.  

Det samme gælder lidt med delaftalen om at finde de første 340 mio.kr. på regningen for Arne-pensionen. 
Her er det jo heller ikke nødvendigvis fordi man fagligt kan pege på, at de unge kan nøjes med færre 
indsatser. Det er jo ikke derfor, at de 50.000 unge uden job eller uddannelse skal holde for. Men når 
ungeområdet nu er det eneste område, som ikke er forligsbelagt på tværs af folketingssalen til efter næste 
valg, så må det jo nødvendigvis være de unge, som pilen peger på – helt ude fra Enhedslisten. 



Og lad os slutte af i samme skuffe med ”Danmark Kan Mere” og ønsket om, at kommunerne skal opfinde 
20.000 nye nyttejobs. Det er ikke jobeffekten, der er i fokus, forstås. Lidt over et par hundrede ifølge 
oplægget. Vi tager den lige igen. 20.000 nyttejobs for godt et par hundrede jobs. Det er værdipolitik, og 
værdipolitik overstiger i sagens natur de jordnære og fagligt funderede refleksioner, vi som organisation 
kan bidrage med. Vi kan derfor synes, som vi hver især vil. Det er også dejligt at have plads til en gang 
imellem. Men vi skal insistere på rimelige rammer og rigtige penge til opgaven, hvis vi skal i nytte-
arbejdstøjet.  

 

Nye reformer på vej 

Reformerne er så sandelig over os igen. Lad mig slutte af med en spændende en af slagsen. 
Reformkommissionen leverede sin første rapport i maj: Erkendt, Forsøgt løst, Uløst. Det er ambitiøst, men 
også velramt, når det tager fat på de unge uden uddannelse, de voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet 
og det komplekse møde mellem borgeren og det offentlige. Det bliver rigtig spændende, når vi i morgen 
kan tage imod Kommissionsformand Nina Smith. Med hende som forkvinde er chancen stor for at skabe 
lydhørhed om løsningerne af de vilde problemer, og det er slet ikke så ringe. 

Et rigtigt godt landsmøde til os alle! 

 

Jakob Bigum Lundberg  


