
2011 bliver 
velfærdens 
skæbneår
Det næste år bliver afgørende for, hvordan det danske velfærdssamfund ser ud i 2020. Det er budskabet 
fra Mandag Morgens Velfærdspanel, der tæller 3.000 ledere og andre nøglepersoner i velfærdssamfun-
dets frontlinje. Tre ud af �re regner med velfærdsforringelser i år. Men stadig �ere succeshistorier inden 
for sundhed, social forebyggelse, skoleudvikling, digitalisering m.v. giver håb for fremtiden – og at det 
er muligt at innovere sig til bedre velfærd for færre penge. Ni ud af ti ledere vurderer, at innovation 
bliver en central dagsorden, og lige så mange mener, at de selv har mulighed for at præge udviklingen 
af nye løsninger.
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billigere måder at løse velfærdsopgaverne på. Denne stille velfærdsrevolution
rummer et enormt potentiale og giver Danmark chancen for at forny velfærds-
samfundet, uden at det koster flere penge. 11

Styrket forebyggelsesindsats på sundheds- og socialområdet og større friheds-
grader til ledere og medarbejdere i velfærdssamfundets frontlinje. Det er de
suverænt mest effektive måder at skaffe flere penge til at finansiere velfærds-
samfundet, hvis man spørger de 3.000 medlemmer af velfærdspanelet. De for-
udser, at det næste år bliver afgørende for, hvordan velfærdssamfundet kommer
til at se ud om ti år. 17

Vil man have langsigtet afkast af sine velfærdsudgifter, skal man investere i al-
dersgruppen 1-3 år, mener en førende europæisk forsker. 23

Skanderborg  Kommune opfordrede “som en gimmick” sine borgere til at ind-
sende innovative forslag. 400 er nu officiel politik, og 200 er gennemført. 24

Det rummelige samfund
Milliarder af kroner bruges på forebyggelse og sociale initiativer, som ingen
kender effekten af. Mange af pengene kan reelt være spildt. En ekspert i social
forebyggelse mener, at socialområdet bør tage ved lære af sundhedsområdet,
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HVORDAN UDVIKLER VI VELFÆRDSSAMFUNDET?
Det brændende spørgsmål er vores fælles udgangspunkt i
initiativet Velfærdens Innovatører. Økonomi, demografi
og borgernes forventninger sætter velfærden under
enormt pres. Der er et markant behov for nytænkning, der
sikrer indhold og kvalitet i fremtidens velfærd. Det er en
bydende nødvendighed at teste og styrke innovationsvejen
til ny velfærd. Velfærdens Innovatører har taget handsken
op for at sætte fart på udviklingen. Det haster nemlig med
at finde nye løsinger. 

Velfærd vil i fremtiden på mange måder se radikalt an-
derledes ud end det, vi kender i dag. Men anderledes vel-
færd behøver ikke være dårligere velfærd. Det kan også
betyde bedre kvalitet for den enkelte og for samfundet. Vi
er i Danmark med rette stolte af det velfærdssamfund, vi
har skabt. Hvorfor skulle vi så i fremtiden slække på am-
bitionen om et velfærdssamfund i verdensklasse? 

Innovationsvejen er fælles. Ansvaret for velfærdsudvik-
lingen skal ikke kun placeres på Christiansborg, selv om
vi alle venter på de politiske reformer. Derfor har vi spurgt
om råd i velfærdens frontlinje. Velfærdsledere og -medar-
bejdere fra alle sektorer kender udfordringerne – og for-
andringen skal bygges på den viden, de løsninger og de
kræfter, der ligger her. De har bidraget til at udpege pro-
blemer, indsamle løsninger og kvalificere viden om frem-
tidens velfærdssamfund. 

Velfærdsudfordringer
Udgangspunktet for arbejdet i Velfærdens Innovatører har
været de fem velfærdsudfordringer, som godt 3.000 vel-
færdsledere og medarbejdere i Velfærdspanelet har udpe-
get som de mest presserende: 

• BRO OVER VELFÆRDSKLØFTEN: Hvordan skaber vi sam-
menhæng mellem borgernes forventninger og den vel-
færd, der leveres?

• DET RUMMELIGE SAMFUND: Hvordan skaber vi en mere
effektiv forebyggelsesindsats på det sociale område?

• VIDEN OG VÆKST: Hvordan udvikler vi en folkeskole, der

også i fremtiden matcher samfundets og elevernes be-
hov?

• HÆNDER NOK: Hvordan kan vi inkludere flere udsatte
grupper på arbejdsmarkedet?

• SUNDE SAMMENHÆNGE: Hvordan skaber vi sammen-
hæng på sundhedsområdet og mellem sundhedsområ-
det og andre områder, f.eks. ældreområdet, så borgeren
oplever helstøbte forløb?

På www.velfærdensinnovatører.dk har alle aktører i vel-
færdssamfundet – offentlige og private, store og små – haft
mulighed for at dele konkrete velfærdsløsninger, der
kunne bidrage til at løse udfordringerne. 

Omkring 100 løsninger, der alle har vist deres værd i
den virkelige verden, er kommet ind. En række af løsnin-
gerne blev præsenteret i januar på Velfærdens Innova-
tionsdag 2011, der blev et billede på den innovationskraft,
der allerede er mobiliseret i velfærdens frontlinje her og
nu. Begejstring, gå-på-mod og vilje til at vende udfordrin-
ger til nye muligheder prægede de 1.000 deltagere. Der er
trængsel på innovationsvejen.

Anbefalinger til ny velfærd 
De udfordringer, løsninger og læringer, som arbejdet har
afdækket, peger frem mod fem anbefalinger til fremtidens
innovative velfærdssamfund:

• BORGEREN SKAL HAVE MULIGHED FOR AT VÆRE AKTIV. Bor-
gernes levede liv bør altid være udgangspunktet for til-
rettelæggelsen af ydelser og arbejdsgange – og disse bør
altid sigte mod at understøtte borgeren og aktivere de
ressourcer, borgeren har. Borgeren kan ofte meget mere,
end vedkommende selv og systemet tror.  

• VELFÆRDSINNOVATION SKAL LEDES. I enhver velfærdsor-
ganisation bør ledelsen arbejde modigt, begejstret og sy-
stematisk med innovation. Alle ledere og medarbejdere
skal have et sprog for innovation og kendskab til de in-
novationsmetoder, der bruges i organisationen. Innova-
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tion skal blive en kultur, så det ikke bliver ved de enkelt-
stående eksempler og de brændende ildsjæle. At skabe
en kultur og et sprog indebærer også, at resultater – gode
som dårlige – dokumenteres og anvendes fremadrettet.

• MÅL SKAL VÆRE VIGTIGERE END MIDLER. Alle medarbej-
dere og ledere skal have en fælles forståelse af, hvad ker-
neydelsen er – og hvornår og hvordan man lykkes i or-
ganisationen. Vi skal skifte fokus fra det, vi putter ind i
indsatsen, til det, der kommer ud af den. Ud fra den vi-
den skal vi allokere ressourcer og dokumentere – og be-
handle borgerne forskelligt, fordi de er forskellige.

• GODE IDÉER SKAL BRUGES UANSET OPRINDELSE. Enhver
organisation bør bruge gode idéer uanset deres oprin-
delse. Dybe tallerkner må ikke opfindes igen og igen. In-
gen har ejerskab over de gode velfærdsidéer. De er gratis
og kan komme fra medarbejderen på gulvet, kommu-
nen i den anden ende af landet, den private virksomhed
eller et helt fjerde sted. Og vi bør alle lede efter dem.

• VELFÆRD SKAL VÆRE ET SAMARBEJDE. Den offentlige sek-
tor har ansvaret for at levere den politisk prioriterede
velfærd. Men den offentlige sektor har ikke monopol på
alle problemer og løsninger i velfærdssamfundet. Et tæt-
tere samarbejde mellem offentlige organisationer og re-
levante partnere i den private sektor og i civilsamfundet
om at identificere problemer og skabe de bedste løsnin-
ger for borgerne, fremmer innovationen og kvaliteten. 

Disse anbefalinger kan danne baggrund for diskussion af
de udfordringer og løsninger, innovationskataloget præ-
senterer. Tanken er med andre ord, at de skal diskuteres og
udfordres. Kun en løbende debat gør os klogere på inno-
vationsvejen. Det spændende og skræmmende ved inno-
vation er nemlig, at vi ikke kender vejen på forhånd. Men
vi er godt begyndt, og anbefalingerne skulle gerne give lyst
og hjælp til mere velfærdsinnovation i alle dele af vel-
færdssamfundet.

Med denne publikation samler vi op på den rejse gen-
nem det innovative velfærdsdanmark, som vi har været

igennem. Kataloget henvender sig til ledere og medarbej-
dere i alle dele af samfundet, der gerne vil være med til at
vise vejen til velfærdsinnovation. 

God læselyst.

Stine Carsten Kendal, innovationsdirektør, 
Mandag Morgen

Vibeke Juel Blem, områdechef for social og 
sundhed, Bornholms Regionskommune

Benny Balsgaard, kommunaldirektør, 
Faaborg-Midtfyn Kommune

Andy Andresen, udviklingschef, FTF

Claus Gahrn, næstformand, HK Kommunal

Karin Holland, direktør for Voksen og Sundhed, 
Horsens Kommune

Henning Hansen, kommunaldirektør, Ikast-
Brande Kommune

Jens Christian Birch, formand, 
Kommunaldirektørforeningen

Nikolaj Lubanski, forsknings- og udviklings -
direktør, Professionshøjskolen Metropol

Jens Kaptain, kommunaldirektør, Skanderborg 
Kommune

Nanna Bjørner, director, Valcon

Dorthe Kusk, afdelingschef, Region 
Syddanmark/Velfærdsteknologi.nu 

Henrik Grunnet, direktør, Udlændingeservice
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Bro over 
velfærdskløen:
Hvordan skaber vi sammen-
hæng mellem borgernes for-
ventninger og den velfærd,
der leveres?



#1

Alle De røDe ADvArselslAmper i velfærdssamfun-
dets maskinrum blinker. Uanset om statsministeren hed-
der lars løkke rasmussen eller Helle Thorning-schmidt
efter det kommende valg, står det danske velfærdssamfund
foran en gigantisk omvæltning. 

Aldrig har danskernes velfærdsforventninger været
større, og de økonomiske udsigter til øget velfærd mindre.
Den stadig dybere velfærdskløft udgør en alvorlig trussel
mod hele opbakningen til den danske velfærdsmodel og
risikerer at svække danskernes vilje til at finansiere frem-
tidens velfærdsamfund via verdens højeste skatter og af-
gifter.

Den offentlige sektor har heller aldrig været så stor som
i dag. som velfærdssamfundet er skruet sammen, er det
en ren underskudsforretning. Den gennemsnitlige nyfødte
vil i løbet af sit liv trække langt større økonomiske veksler
på det offentlige i form af diverse velfærdsydelser og over-
førselsindkomster, end han eller hun kommer til at betale
i skat.  

på få år er et stort offentligt overskud på 80 milliarder
kr. vendt til et dundrende underskud i samme størrelses-
orden, og statens gæld vokser dramatisk. Denne bekym-
rende udvikling behøvede ikke være dybt alarmerende,
hvis den blot var et resultat af en forbigående økonomisk
krise. men det er ikke tilfældet. 

Den demografiske udvikling betyder, at der bliver mar-
kant færre på arbejdsmarkedet til at forsørge væsentlig
flere. Hver gang otte personer forlader arbejdsmarkedet
de kommende år, vil der kun komme fem nye til. se figur
1. Udfordringen bliver ikke mindre af, at statens indtægter

fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen gradvis svinder
ind de kommende år.

men bag de dystre fremtidsudsigter gemmer sig en suc-
ceshistorie, som sjældent finder vej frem til avisernes for-
sider eller tv-nyhederne – en snigende revolution af vel-
færdssamfundet med et eksplosivt økonomisk potentiale. 

Den økonomiske krise har i al ubemærkethed mobili-
seret en voldsom innovationskraft ude i velfærdens front-
linje. Over hele landet bliver der eksperimenteret med nye
smarte og billigere måder at løse velfærdsopgaverne på.
Dermed er krisen blevet en voldsom innovationsdriver i
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velfærdsrevolution

HOVEDPUNKTER
• Bag de dystre spådomme om velfærdssamfundets undergang

gemmer sig en succeshistorie
• Den økonomiske krise har skabt en voldsom innovationskraft i

velfærdens frontlinje
• Små og store virksomheder samarbejder nu med det offentlige

om at udvikle nye velfærdsløsninger
• De innovative løsninger kan løse velfærdssamfundets hovedudfor-

dringer: udgiftspres, rekrutteringspres og forventningspres

Mandag Morgen afholdt 25. januar det store arrange-
ment Velfærdens innovationsdag 2011. Her mødtes op
mod 1.000 personer fra velfærdens frontlinje for at
drøfte nye løsninger for fremtidens velfærd.

Arrangementet var en udviklingsdag med særligt fo-
kus på fem store velfærdsudfordringer, som Mandag
Morgens velfærdspanel med 3.000 medlemmer har ud-
peget: Den stigende kløft mellem borgernes forventnin-
ger og samfundets evne til at levere velfærd, en forbed-
ring af den sociale forebyggelse, udviklingen af fremti-
dens folkeskole, svaret på arbejdskraftmanglen i det of-
fentlige og opdyrkelsen af sammenhæng på
sundhedsområdet.

Velfærdens innovationsdag 2011 blev til i samarbejde
med Alka Forsikring, DI Service, KMD og Velfærdstekno-
logi.nu.

Velfærdens innovationsdag
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det offentlige. Den har skabt den brændende platform,
som har fået kommuner og regioner til at droppe tidligere
tiders skarpe ideologiske skel mellem den offentlige og pri-
vate sektor. Begge parter erkender nu en gensidig interesse
i at opbygge stærke partnerskaber, og det kan på sigt danne
fundamentet til nye velfærdsindustrier på et galopperende
globalt marked.  

Dette særtillæg til mandag morgen dokumenterer den
eksplosive iderigdom, som buldrer løs ude ved velfærdens
frontlinje, ofte i samarbejde med private virksomheder, og
bringer en lang række eksempler på innovative velfærds-
løsninger, der tilsammen udgør et stort og uforløst poten-
tiale. 

“Der er virkelig meget virketrang. Nu består kunsten i
at få det omsat til virkeligheden,” siger formanden for
Kommunaldirektørforeningen, Jens Christian Birch.

en af verdens førende eksperter i offentlig innovation,
direktør Geoff mulgan fra den britiske tænketank Young
Foundation, understreger, at offentlig innovation ikke bli-
ver skabt fra oven, men derimod kommer fra bunden, og
at kunsten ved at få de mange innovative ideer til at brede
sig består i at forbinde “bees and trees”.

“Bierne er de små grupper, enkeltpersoner og sociale en-
treprenører med indsigt og mange ideer men ingen magt
og penge. Træerne er de store organisationer, såsom rege-
ringen, selskaber, fonde og eU-Kommissionen, med mas-
ser af magt og penge, men ingen ideer,” siger han. Han
sammenligner europas økonomiske situation i dag med
UsAs, da præsident Franklin D. roosevelt kom til magten
i 1933.

“roosevelt havde ikke et blueprint, da han blev præsi-
dent. men han sagde til borgerne, at det er sund fornuft at
tage en ide og prøve den af. Hvis det ikke lykkes, skal man
indrømme det og prøve en anden. men frem for alt så prøv
noget. Og han blev trods alt valgt til UsAs præsident hele

fire gange og er den mest populære amerikanske præsi-
dent nogensinde,” siger Geoff mulgan.

Større ansvar for velfærdssamfundet
en stor del af de nuværende ledere, lærere, sosu-assistenter,
socialrådgivere og andre ansatte i velfærdssamfundets ma-
skinrum vil de kommende år trække sig tilbage fra ar-
bejdsmarkedet. Det efterlader det offentlige med et udæk-
ket rekrutteringsbehov på 40.000 medarbejdere allerede i
2015, viser en opgørelse foretaget af Kommunernes lands-
forening sidste år. 

Alene af den grund er der brug for at gentænke hele vel-
færdssamfundet. Og det er en illusion at tro, at Danmark
forsat kan finansiere kommende generationers stigende
forventninger til velfærd primært via skattebilletten. Hver-
ken blå bloks forslag om en tilbagetrækningsreform eller
rød bloks ide om at øge den ugentlige arbejdstid er til-
strækkelige til at lukke hullet på de offentlige budgetter. se
figur 2.

Alternative finansieringskilder omfatter bl.a. øget bru-
gerbetaling, flere private forsikringsordninger eller mere
fleksible velfærdsordninger, hvor dem med størst behov
får mere hjælp, mens dem med knap så store behov må se
frem til lidt mere skrabede ydelser. 

Den enkelte borger, frivillige organisationer, sociale en-
treprenører og civilsamfundet må også påtage sig et større
ansvar for at løfte den fælles opgave. Godt hver tredje dan-
sker arbejder i dag frivilligt, og den samlede omsætning
for alle frivillige organisationer løber op i næsten 100 mil-
liarder kr. Alligevel halter Danmark efter andre lande som
Norge og sverige, hvor ca. halvdelen af befolkningen laver
frivilligt arbejde. Hvis Danmark kom op på det niveau,
ville det svare til 130.000 fuldtidsstillinger. 

Også sociale entreprenører som Huset venture, Natte-
ravnene og specialisterne rummer et kæmpe overset po-
tentiale. Disse virksomheder har en enestående evne til at
se potentialet i udviklingshæmmede, handicappede, psy-
kisk sårbare mennesker og andre store grupper, så de ud
over at få et bedre liv også skaber en økonomisk gevinst
for samfundet. Derfor kan sociale entreprenører blive en
særdeles vigtig sparringspartner for det offentlige vel-
færdssamfund de kommende år.

Mange styrker
Og den danske velfærdsmodel har gennem de senere årtier
dokumenteret en række forskellige styrker, som der kan
bygges videre på, når udfordringerne skal løses. Gennem
årene har talrige forskere og økonomer spået velfærdsam-
fundets snarlige død. men alligevel har den danske model
trodset de mange profetier.

en af de absolut største styrker er den relativt store og
stabile opbakning i befolkningen. Danskerne har f.eks. en
bemærkelsesværdigt afslappet holdning til at betale ver-
dens højeste skat mod til gengæld at modtage “gratis”
sundhedsydelser, ældrepleje, uddannelse og andre
velfærds ydelser. Det mest markante brud på denne hold-

Figur 1: Antallet af personer i den erhvervsaktive alder 
falder med 150.000 frem mod år 2040.

Antal personer hhv. i og uden for den erhvervsaktive 
alder over 100 år, 1.000 personer
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Kilde: DREAM-gruppen.
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ning finder man helt tilbage i 1973, hvor et massivt skat-
teoprør sendte mogens Glistrup og Fremskridtspartiet ind
i Folketinget som det næststørste parti. siden 1990 har et
flertal af vælgerne foretrukket, at et overskud på statsbud-
gettet bliver brugt til forbedringer af offentlig velfærd frem
for skattelettelser. Flertallet er oven i købet vokset betyde-
ligt i den mellemliggende periode.

Det danske velfærdssamfund er også kendetegnet ved
relativt høj effektivitet. Ganske vist bringer medierne ofte
historier om mangel på effektivitet og produktivitet i den
offentlige sektor. men f.eks. øger regionerne årligt produk-
tiviteten med knap 2 pct. i snit. Og Danmark har i ti år lig-
get i toppen af verdensbankens liste over lande med de
mest effektive offentlige sektorer. 

Den berømmede flexicurity har også været med til at
gøre velfærdsmodellen overlevelsesdygtig. Arbejdsmarke-
dets parter har i mange forskellige sammenhænge påtaget
sig et betydeligt ansvar for at hæve den danske økonomis
konkurrenceevne ved f.eks. at føre en ansvarlig lønpolitik
og forhandle sig frem til en række velfærdsløsninger som
arbejdsmarkedspension og efteruddannelse. Forudsætnin-
gen for konkurrencedygtige virksomheder, øget økono-
misk vækst og høj beskæftigelse er en velfungerende of-
fentlig sektor. 

velfærdssamfundet er også kendetegnet ved en meget
høj grad af økonomisk lighed. Den massive omfordeling
mellem rige og fattige via det primært skattefinansierede
velfærdssystem giver lavindkomstgrupper adgang til bl.a.
et åbent uddannelsessystem og fri sygehusbehandling.
Den gennemsnitlige indkomst for lavindkomstgrupperne
i Danmark er også den relativt højeste i perioden 1979-
2007 blandt alle sammenlignelige lande.

Desuden er den danske velfærdsmodel meget kvinde-
venlig. De veludbyggede tilbud inden for børnepasning,

omsorg og ældrepleje har bidraget kraftigt til at gøre dan-
ske kvinders erhvervsfrekvens til en af de højeste i verden
og dermed skabt øget vækst. 

Milliardpotentiale i forebyggelse
To af velfærdsamfundets største udfordringer de kom-
mende år er de stigende udgifter til hhv. sundheds- og so-
cialområdet. skal det lykkes at knække kurven, er det nød-
vendigt at sætte ind med en langt mere massiv forebyggel-
sesindsats på begge områder.

øget forebyggelse på sundheds- og socialområdet er da
også topscorer på velfærdspanelets rangliste over de for-
slag, som er mest velegnede til at skaffe flere penge til at
finansiere fremtidens velfærdssamfund. Hele 92 pct. af pa-
nelmedlemmerne peger på dette forslag. Til sammenlig-
ning mener kun 53 pct., at en afskaffelse af efterlønnen er
velegnet til at skaffe flere penge. se artiklen side 18.

Alt tyder da også på, at der ligger et kæmpe økonomisk
potentiale på disse to store velfærdsområder. Antallet af
folk på overførselsindkomst som førtidspension og syge-
dagpenge som følge af helbredsproblemer er på bare 25 år
steget fra ca. 280.000 til ca. 445.000. Dansk Arbejdsgiver-
forening anslår i sin seneste Arbejdsmarkedsrapport, at de
samlede udgifter til helbredsbetinget forsørgelse nu er
oppe på 110 milliarder kr. årligt. Og udgifterne stiger år
for år. Til sammenligning vil en afskaffelse af den stærkt
omdiskuterede efterløn “blot” give en gevinst på 18 milli-
arder kr.

De økonomiske vismænd har regnet sig frem til, at sta-
ten frem mod 2050 skal ud at finde 50-100 milliarder kr.
mere årligt til at drive sundhedsvæsenet. Hvis det ikke lyk-
kes at dæmpe udgiftseksplosionen, vil sundhedsområdet
dermed komme til at sluge en stadig større del af velfærds-
kagen og betyde mere skrabet hjælp på andre klassiske vel-
færdsområder som børnepasning og folkeskoler.

Derfor er der behov for at tænke i en bred palet af fore-
byggelsesinitiativer, lige fra kampagner og byplanlægning
til mere hårdtslående metoder som afgifter, forbud og
skatter. Også smarte velfærdsteknologiske løsninger som
telemedicin kan lægge en dæmper på udgiftspresset, da de
kan hjælpe folk til at gøre sig mere selvhjulpne i eget hjem
og undgå indlæggelse på sygehusene. 

Famler i blinde
Også udgifterne på det specialiserede sociale område er
eksploderet i de senere år og er en væsentlig årsag til, at
kommunerne har sprængt deres budgetter. Det har fået
flere borgmestre til at tale om en “gøgeungeeffekt”. Kom-
munerne budgetterer i år med at bruge 43 milliarder kr.
til udsatte børn og unge, hjemløse, sindslidende, misbru-
gere, voldsramte kvinder og andre voksne med nedsat fy-
sisk og psykisk funktionsevne.  

men vi ved forbløffende lidt om, hvad samfundet får ud
af mange af de 43 milliarder kr. mens andre dele af vel-
færdssamfundet beklager sig over regelbureaukrati og om-
fattende kontrol, kan det specialiserede socialområde be-
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Figur 2: Danskerne kan se frem til offentligt underskud de 
næste mange år.

Den offentlige saldos udvikling 2000-2020, pct. af 
strukturelt BNP
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Kilde: Det Økonomiske Råd.
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tragtes som velfærdssamfundets black box. “vi bruger rig-
tig mange penge. men vi ved himmelråbende lidt om ef-
fekten af de indsatser, vi sætter i værk,” siger leder af sFI
Campell mette Deding. se artiklen side 27.

Det økonomiske potentiale ved en mere effektiv fore-
byggelsesindsats på det sociale område er dramatisk. Om-
kring 15 pct. af børn og unge er i farezonen for at ende på
samfundets sidelinje som alkoholikere, kriminelle, stof-
misbrugere, sindslidende eller langtidsledige. Det er stort

set det samme antal som i 1993. samfundets regning for
hver enkelt årgang løber op i ca. 100 milliarder kr. over
hele livet, hvis man overfører erfaringerne fra en svensk
undersøgelse. se mm43, 2009. 

Flere organisationer og kommuner er begyndt at lave
effektmålinger og cost-benefit-analyser i forsøget på at
kunne dokumentere en effekt af deres sociale projekter. et
eksempel er mødrehjælpen, som har sat et stort projekt i
gang for unge enlige mødre. De foreløbige erfaringer viser,

Danmarks styrker, svagheder, muligheder og trusler

SWOT-analyse – nyt velfærd

Kilde: Mandag Morgen

Styrker Svagheder

Muligheder Trusler

Der er stor opbakning til, at borgerne uden hensyn til deres økonomi-
ske formåen skal have fri og lige adgang til serviceydelser som 
børnepasning, undervisning, sygdomsbehandling og ældreomsorg.

Udbredt accept af det nuværende niveau af skattefinansiering og 
brugerbetaling viser stor betalingsvilje.

Omfordelingen mellem rig og fattig skaber høj grad af økonomisk 
lighed og er medvirkende til en høj grad af tillid til politikere, institutio-
ner og medborgere.

Den berømmede flexicurity-model samt arbejdsmarkedsparternes 
medansvar og medindflydelse på samfundsudviklingen har begrænset 
lønstigningerne, styrket konkurrenceevnen og sikret en velfungerende 
offentlig sektor, og forbedret der øger væksten og produktiviteten i det 
private erhvervsliv.

Danske kvinders erhvervsdeltagelse er derfor en af de højeste i 
verden, bl.a. i kraft af veludbyggede børnepasningsmuligheder,  
ældreforsorg mv.

Demografien gør velfærdssamfundet til en underskudsforretning. Med 
den nuværende model vil en dansker, der fødes i dag, gennemsnitligt 
medføre større udgifter for det offentlige, end vedkommende kommer 
til at betale i skatter og afgifter, set over et helt livsforløb.

Det er politisk svært at reformere velfærden, fordi et flertal af 
vælgerne er klienter eller ansatte i det offentlige, og deres faglige 
organisationer og interesseorganisationer har stor interesse i at bevare 
status quo.

Et kønsopdelt arbejdsmarked, hvor mænd dominerer blandt 
højtlønnede og privatansatte, skaber rekrutterings-problemer på 
velfærdens kerneområder. 

Danskerne dør tidligere end folk i andre sammenlignelige lande, hvilket 
gør, at samfundet mister arbejdskraft og skatteindtægter.

Det stigende antal kronikere øger presset på  sundheds-udgifterne. 

Forsøget på at strømline den offentlige sektor har skabt et hav af 
måle- og kontrolsystemer, som har medført, at en voksende del af de 
offentligt ansattes arbejdstid går med  administration og bureaukrati.

De kommende generationer af ældre kan blive en 
vigtig ressource for samfundet, da mange af dem vil være væsentlig 
mere selvkørende end de nuværende ældre.

Den offentlige sektor kan som storkunde hos private virksomheder 
være med til at opbygge nye offentligt-private partnerskaber og bane 
vej for velfærdsindustrier på et eksplosivt voksende globalt marked.

Innovative velfærdseksperimenter og nye kreative måder at løse 
velfærdsopgaver på blomstrer over hele landet, godt hjulpet på vej af 
kreative ildsjæle. Kan ideerne udfoldes nationalt, vil det udløse 
enorme velfærdsgevinster.

Danskerne er i høj grad indstillet på at udføre frivilligt arbejde. 
Sammen med et stadig stigende antal sociale entreprenører udgør 
de et stort økonomisk aktiv, der også kan blive en vigtig driver for 
social innovation af velfærds-samfundet.

Øget forebyggelse kan nedbringe de offentlige udgifter til social- og 
sundhedsområdet og mindske arbejdsgivernes udgifter til sygedag-
penge, så deres konkurrenceevne styrkes. 

Et stigende antal ældre risikerer at blive en stor økonomisk byrde og 
sætter velfærdssamfundet under pres for at sikre de nødvendige 
kompetencer og finansiering. 

Danskernes skyhøje forventninger til velfærdsydelser kombineret med 
de dystre økonomiske rammer de kommende år udgør en giftig 
cocktail, der kan svække den solidariske opbakning til velfærdssam-
fundet.

Politisk berøringsangst kan blokere for nødvendige reformer og 
akkumulere en ubetalt og stigende milliard-regning til kommende 
genrationer.

Ændrede normer og øget individualisering kan betyde mindre 
solidaritet med fællesskabet, f.eks. udtrykt ved udbredt brug af sort 
arbejde og en eksplosion i antallet af velfærdsforsikringer. 

Den voksende globalisering stiller krav om at omstille arbejdsmarkedet 
til den stigende internationale konkurrence, sikre et tilstrækkeligt højt 
uddannelsesniveau og reformere skattesystemet, hvis ikke 
virksomheder og højtuddannede medarbejdere skal flytte til udlandet.



Moderniseringen af VelfærdsDanmark bliver
de næste års store udfordring og inspiration.
Skal velfærdssamfundet - som vi kender det i dag
- overleve, sker det kun, hvis vi alle sammen forstår 
og evner at forandre og udvikle det. Ikke ved mere 
og dyrere velfærd, men ved andre måder at skabe 
den velfærdsservice, som vi har råd til, og som
kan imødekomme borgernes behov og ønsker.
Kort sagt: innovation.

Evnen til innovation skal udvikles og plejes, den 
kommer ikke af sig selv. Innovation forudsætter
en innovationskultur, som ikke altid findes i den
offentlige sektor, men som vi må og skal udvikle.

Effektivisering er blevet et grundvilkår i det
offentlige, men det skal understreges, at innovation 
adskiller sig fra effektivisering. Sat på spidsen er
effektivisering godt, men ikke tilstrækkeligt.
Innovation er ikke blot en mere effektiv måde at ud-
føre opgaverne på, innovation er kendetegnet ved:

- kendt eller ny viden, brugt eller kombineret 
 på nye måder
- idéer omsat til praksis og tilfører organisationen
 merværdi
- en dristig og eksperimenterende tilgang,
 hvor resultatet ofte ikke kendes på forhånd.

Innovation forudsætter ledelse - det er afgørende, 
at lederne sætter innovationsprocessen i gang og 
fastholder den. Lederne skal være kulturbærere for 
en kultur, hvor ledere og medarbejdere tør at stille 
spørgsmål og evner at omsætte ideer til resultater. 

Med andre ord; innovation udfordrer 
grundlæggende antagelser og værdier. Tænk på, 
hvordan internettet grundlæggende har ændret 
vores måde at kommunikere, lede, organisere og 
styre vores private og professionelle liv på. 

Det er ikke nok at tale om innovation - vi skal gøre 
noget ved det!

Mere
for mindre
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at projektet giver en stor økonomisk gevinst. en investe-
ring i disse unge enlige mødre giver ud over et bedre liv
også et økonomisk afkast, der er seks gange så stort, som
hvis man havde sat pengene i sikre statsobligationer. 

Globalt velfærdsmarked
Den massive innovationskraft i velfærdssamfundet blev
klart dokumenteret på velfærdens Innovationsdag, som
mandag morgen og en række samarbejdspartnere arran-
gerede i sidste måned i København. Her havde op imod
1.000 velfærdsledere, virksomhedsledere og andre folk fra
velfærdssamfundets frontlinje sat hinanden stævne til
Danmarks største åbne laboratorium for at udbrede de
gode ideer og hente inspiration. se tekstboks. 

en af de klare konklusioner, der gik igen, var, at tidligere
tiders skarpe skel mellem det offentlige og det private i vidt
omfang er brudt ned. Både små og store private virksom-
heder samarbejder på kryds og på tværs med det offentlige
om at udvikle nye velfærdsløsninger. 

Direktør i DI service, Frank Bill, mener, at den økono-
miske krise er en væsentlig årsag til det øgede fokus på in-
novation, og forudser kæmpe muligheder ved et offent-
ligt-privat samarbejde.

“vi har snakket om innovation i mange år. men når der
ikke er en brændende platform, er der heller ikke en driver
for at få spredt innovationen ud. Nu har krisen skabt den.
Kommuner og regioner er presset på økonomien. Og jeg
mærker over en bred kam en betydelig større vilje fra det
offentliges side til at inddrage private virksomheder i løs-
ningen af offentlige velfærdsopgaver,” siger Frank Bill.

Det øgede samarbejde giver virksomhederne et godt
fundament for at erobre markedsandele på et eksplosivt
globalt marked inden for velfærdsindustri. Over hele ver-
den eksperimenterer man med at opfinde nye smarte me-
toder til at dæmpe sundheds- og plejeudgifter. Alene eU-
landene skønnes at have behov for at øge udgifterne til
sundhed og ældrepleje med 1.600 milliarder kr. frem mod
2040. men også lande som Kina, Indien, Brasilien og andre
vækstøkonomier har et alarmerende behov for nye vel-
færdsteknologiske løsninger, der kan reducere behovet for
arbejdskraft, dæmpe udgiftsvæksten og imødekomme et
stigende behov fra ældre og ikke mindst et dramatisk øget
antal kronikere de næste mange år.  

Forudsætningerne for at skabe en global eksportsucces
er dog, at virksomhederne har et solidt hjemmemarked.
Og her giver Danmarks store og omfangsrige offentlige
velfærdssamfund landets virksomheder en klar konkur-
rencefordel. Det offentlige indkøber årligt varer og tjene-
steydelser for ca. 270 milliarder kr. fra private virksomhe-
der. Det astronomiske beløb viser, at der er et kæmpepo-
tentiale for at udvikle nye innovative velfærdløsninger,
som vil bidrage til at skabe øget vækst i Danmark og der-
med fremtidssikre velfærdssamfundet. 

Torben K. Andersen tka@mm.dk
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#1

Glem AlT Om at afskaffe efterlønnen, øge skatterne eller
køre de offentlige velfærdsudgifter over med en grønt -
høster. De to suverænt mest effektive måder at skaffe
penge til fremtidens velfærd er at styrke forebyggelsen på
sundheds- og socialområdet og give medarbejderne i de
enkelte børnehaver, skoler, plejehjem og sygehuse større
frihed og ansvar til at løse opgaverne.  

Det er budskabet fra medlemmerne af mandag mor-
gens velfærdspanel, der tæller 3.000 af velfærdssamfundets
nøglepersoner – kommunaldirektører, offentlige afdelings-
chefer og institutionsledere, samt repræsentanter for fag-
bevægelsen, private virksomheder og frivillige organisa-
tioner. se tekstboks.

Ni ud af ti medlemmer mener, at styrket forebyggelse i
“høj” eller “nogen” grad er velegnet til at skaffe flere penge
til velfærdssamfundet i en tid, hvor der er dømt økono-
misk smalhals mange år ud i fremtiden. stort set lige så
mange peger på øget ansvar og større frihed til medarbej-
derne som en effektiv metode. Dermed sender de et klart

signal til Folketinget, kommuner og regioner om at slippe
velfærdssamfundets kernetropper løs og rydde op i de
mange bøvlede regler og papirbureaukrati. 

Til sammenligning mener kun godt halvdelen af vel-
færdslederne, at en afskaffelse af efterlønnen for folk, der
i dag er under 45 år, er en effektiv løsning. 

Formand Bente sorgenfrey fra hovedorganisationen
FTF, der omfatter 450.000 offentligt og privat ansatte sy-
geplejersker, lærere, pædagoger m.v., mener, at både fore-
byggelse og afbureaukratisering udgør et kæmpe stort po-
tentiale.

“vi ved, at vi kommer til at mangle arbejdskraft om få
år, og der er rigtig mange ekstra hoveder og hænder at
hente ved at afbureaukratisere den offentlige sektor. Hele
forebyggelsesområdet bør også få en langt stærkere rolle,
så folk dels kan få et bedre liv og samtidig blive længere
tid på arbejdsmarkedet,” siger Bente sorgenfrey.

Det danske velfærdssamfund står over for enorme om-
væltninger de kommende år, men der findes ingen nemme
snuptagsløsninger til at løse de massive udfordringer. pa-
nelet udpeger 2011 som et afgørende år, der vil komme til
at præge velfærdssamfundets udvikling de næste mange
år. Det er nu, sporene bliver lagt til fremtidens velfærds-
model. Hele 76 pct. mener, at udviklingen i år vil være af-
gørende for, hvordan det danske velfærdssamfund ser ud
om ti år.

OPGØR OM VELFÆRDSMODEL

• Halvdelen af velfærdslederne forudser et opgør med den
nuværende velfærdsmodel. De forventer en større grad
af fleksibel velfærd, hvor dem med størst behov får mere
velfærd, mens de knap så trængende får mindre. en stor

Mandag Morgens Velfærdspanel består af ca. 3.000 medlemmer. Heraf har
1.000 deltaget i undersøgelsen – svarende til 33 pct.

Medlemmerne er nøglepersoner i den offentlige sektor eller det offentli-
ges grænseflade. Fra det offentlige deltager bl.a. skoleledere, institutionsle-
dere, afdelingsledere, kontorchefer og kommunaldirektører. Fra de faglige og
frivillige organisationer sidder sekretariatsledere, kredsformænd, formænd
m.v. Fra private virksomheder deltager chefkonsulenter, udviklingschefer og
direktører.

Om panelet

HOVEDPUNKTER
• Øget forebyggelse og større frihedsgrader er de vigtigste svar på

velfærdssamfundets udfordringer
• Det mener Danmarks største velfærdspanel, der forudser et op-

gør med den nuværende velfærdsmodel
• Halvdelen forventer en model med mere fleksibel velfærd
• Tre ud af fire ser 2011 som et afgørende år, der vil præge vel-

færdssamfundets udvikling de næste mange år

Nøglen til bedre velfærd: 
Forebyggelse og frihedsgrader



Borgeren: 
Kan jeg aktivere robotten, 
selvom jeg ikke kan 
bevæge mine arme?

Teoretikeren: 
Hvad med det etiske 
aspekt ved at erstatte 
menneskelig kontakt med 
en robot?

Ergoterapeuten: 
Hvad skal jeg begynde 
at gøre anderledes, når 
borgeren får hjælp af en 
spiserobot?

Kommunen: 
Hvordan kan en spise robot 
i væsentlig grad lette bor
gerens daglige tilværelse i 
hjemmet og kommunens 
behov for omkostnings
reduktioner?  

Producenten: 
Hvilke behov har borgeren, 
og hvordan bruger den 
professionelle robotten?

www.ucl.dk

Vi udvikler  
fremtidens sundheds- og velfærdsteknologi

Danmark står over for en dobbelt 
udfordring, når der i de kommende 
år bliver stadig flere borgere, der har 
brug for pleje og samtidig færre varme 
hænder til at levere denne ydelse. 

I University College Lillebælt, der 
uddanner professionelle til den danske 
velfærdssektor, fokuserer vi på nye 
veje til at udvikle nye løsninger. Derfor 
arbejder vi sammen med Odense 
Kommune og Teknologisk Institut i 
hverdagslaboratoriet Carelab.

I CareLab udvikler og afprøver vi 
sammen med rigtige mennesker 
og brugere af velfærdsydelser 
virkelighedsnære teknologier og 
hverdagsscenarier. Når vi samler alle 
brugere og aktører på velfærdsområdet, 
så stiller vi med det stærkeste hold – 
det hold, der kan matche fremtidens 
velfærdsudfordring.

Holdet bag
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del af velfærdspanelets medlemmer forudser også øget
brugerbetaling.

UDBREDT PESSIMISME

• Kløften mellem borgernes stigende forventninger til vel-
færd og virkeligheden ude i de enkelte institutioner ser
ud til at vokse. Næsten tre ud af fire velfærdsledere for-
venter en forringelse af velfærdsydelserne i år. Kun 4 pct.
forventer bedre velfærd.

INNOVATION HAR HØJ PRIORITET

• velfærdslederne har store forventninger til deres egne
innovative evner til at skaffe bedre velfærd for færre
penge. Næsten ni ud af ti ledere forventer, at innovation
bliver en central dagsorden i år på deres arbejdsplads,
og lige så mange har tillid til deres egne muligheder for
at præge eller innovere den måde, som velfærdsopga-
verne skal løses på fremover.

Stort potentiale 
som velfærdssamfundet er skruet sammen i dag, er det en
klar underskudsforretning. Kører det videre som hidtil, vil
det akkumulere en enorm milliardregning til kommende
generationer. en nyfødt dansker i dag står til at modtage
850.000 kr. mere fra velfærdsstaten i løbet af sit liv, end
vedkommende kommer til at betale tilbage i form af skat-
ter og afgifter. Det viser beregninger foretaget af den uaf-
hængige forskningsinstitution DreAm for den borger-

lige-liberale tænketank CepOs. Derfor er der akut behov
for både at finde nye måder at finansiere velfærden på og
løse opgaverne smartere, bedre og billigere.  

Forebyggelse kommer ind som nummer ét, når man
spørger velfærdslederne, hvordan man kan tackle udfor-
dringerne. 92 pct. udpeger styrket forebyggelse på social-
og sundhedsområdet som en af de mest effektive løsnin-
ger. se figur 1.

Går det som hidtil, vil alene de årlige sundhedsudgifter
ifølge de økonomiske vismænd vokse med 50-100 milli-
arder kr. frem mod 2050. Antallet af folk, der modtager
førtidspension, sygedagpenge eller anden offentlig forsør-
gelse på grund af helbredsproblemer, er på 25 år steget
med næsten 60 pct., og udgør nu 445.000 personer. 

Dansk Arbejdsgiverforening har i sin seneste Arbejds-
markedsrapport opgjort de samlede udgifter til helbreds-
betinget forsørgelse til 110 milliarder kr. årligt. Og udgif-
terne stiger år efter år. Den enorme regning belaster ikke
bare de offentlige budgetter, men svækker også virksom-
hedernes konkurrenceevne og vækstmuligheder. Arbejds-
giverne dækker ca. 40 milliarder kr. af regningen med de-
res bidrag til sygeløn og sygedagpenge.

De voldsomme beløb står i skærende kontrast til udgif-
terne til forebyggelse. F.eks. budgetterer kommunerne blot
med at bruge godt 500 millioner kr. til forebyggelse og
sundhedsfremme i år – et fald på 1,2 pct. i forhold til bud-
getterne for 2010. 

Også på det sociale område er der et stort økonomisk
potentiale i øget forebyggelse. Udgifterne til udsatte børn
og unge er eksploderet de senere år. Og selv om der er
kommet mere fokus på forebyggelse, er andelen af børn
og unge, der er i risiko for at ende på samfundets skygge-
side som alkoholikere, narkomaner, kriminelle eller lang-
tidsledige, stort set den samme som for knap 20 år siden. 

et stort problem er den manglende viden om, hvilke so-
ciale initiativer der virker. politikere og sagsbehandlere
famler ofte i blinde i socialpolitikken og ved ikke rigtig,
hvad de får ud af de mange milliarder kroner, som bliver
brugt hvert år. 

“problemet med al forebyggelse er, at der skal investeres.
Gevinsten kommer først på et senere tidspunkt, og det er
ikke sikkert, at det også er den pengekasse eller sektor, som
har investeret pengene, som høster gevinsten,” siger for-
mand Ole pass fra Foreningen af socialchefer i Danmark.

Han understreger dog, at der findes tonsvis af både
dansk og international dokumentation for, at folk f.eks. har
bedre helbred og begår mindre kriminalitet, jo højere ud-
dannelse de har. Derfor er investering i uddannelsesom-
rådet en af sikreste veje til at forebygge sociale problemer.

Papirbøvl stjæler milliarder
større frihed og øget ansvar til medarbejderne ude på de
enkelte velfærdsinstitutioner ligger også i toppen på vel-
færdspanelets rangliste. Ni ud af ti velfærdsledere mener,
at det i “høj” eller “nogen” grad kan være med til at lette
udgiftspresset. 
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Figur 1: Ni ud af ti velfærdsledere efterlyser styrket forebyg-
gelse.

"I hvilken grad mener du, at hvert af følgende forslag 
er velegnede til at skaffe flere penge til at finansiere 
velfærdsopgaverne i det danske samfund?", pct.

Forebyggelse er topscorer

Kilde: Mandag Morgen.

Styrke forebyggelse på social- og 
sundhedsområdet 
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Talrige undersøgelser har i de senere år dokumenteret,
at offentlige ledere og ansatte er ved at drukne i papirar-
bejde, detailregulering og øgede krav om dokumentation.
Den seneste kommer fra FTF. Den viser, at offentligt an-
satte som socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker og
lærere i snit bruger en time om dagen på at dokumentere
deres arbejdsindsats. Det svarer til over 60 millioner ar-
bejdstimer på et år – eller omkring 13 milliarder lønkro-
ner. Kun 11 pct. har i de senere år oplevet afbureaukrati-
sering på første hånd, viser undersøgelsen.

regeringen har forsøgt at luge ud i regelbureaukratiet.
senest har beskæftigelsesminister Inger støjberg lanceret
46 forslag til at fjerne bureaukrati i beskæftigelsesindsat-
sen. planen betyder bl.a., at medarbejdere i kommunerne
bliver aflastet for administrative opgaver svarende til 94
millioner kr. 

men det er langtfra tilstrækkeligt, mener Bente sorgen-
frey. sammen med de to andre  hovedorganisationer – lO
og AC – har FTF sendt over 200 forslag om afbureaukra-
tisering til beskæftigelsesministeren.

“regeringen har spillet fallit. De udspil, den er kommet
med, er ikke særlig vidtgående. Den offentlige sektor har
brug for hver en krone og et oplagt sted at hente flere res-
sourcer i en krisetid kunne være at skære overflødig do-
kumentation væk,” siger Bente sorgenfrey.  

Også øget samarbejde mellem det offentlige og private
virksomheder udgør et stort potentiale. Tre ud af fire vel-
færdsledere peger på dette område som en effektiv måde
at skaffe flere penge til velfærdssamfundet på. regeringen
har netop lanceret en ny strategi for øget offentlig-privat
samarbejde med 21 konkrete initiativer, i et forsøg på at
skabe øget vækst, større produktivitet og omsætte offent-
lige velfærdsløsninger til erhvervsmæssige muligheder og
dermed flere arbejdspladser i det private erhvervsliv. 

Brud på velfærdsmodellen
Den økonomiske krisebevidsthed har for længst slået rod
hos velfærdssamfundets frontpersonale. Hele 72 pct. af
dem forventer, at kvaliteten af velfærdsydelserne bliver
forringet i år. Blot 4 pct. mener, at danskerne kan vente
bedre velfærd.

Halvdelen af alle velfærdslederne forventer, at velfærds-
staten fremover vil udvikle sig i retning af mere fleksibel
hjælp, så de folk med størst behov får mere velfærd, mens
andre med knap så stort behov får mindre hjælp. 

Det vil være et fundamentalt brud på den såkaldte uni-
verselle model med fri og lige adgang til velfærdsydelserne.
men som en af landets førende eksperter, professor Jørn
Henrik petersen fra Center for velfærdsstatsforskning på
syddansk Universitet, udtrykker det:

“velfærdsstaten i sin nuværende form er under ned-
brydning. vi står ved en skillevej. Dybest set handler det
om, hvilket samfund vi vil overgive til vores børn og bør-
nebørn. Det kan godt være, at vi skulle til at målrette vel-
færdsydelserne mere til dem, som har det sværest,” siger
han. som tidligere medlem af socialkommissionen og vel-

færdskommissionen har han rådgivet skiftende regeringer
om velfærdssamfundets fremtid.

et eksempel er de godt 1,5 million danskere med kro-
niske sygdomme som diabetes, KOl og hjertekarsyg-
domme. De tegner sig for op imod 70-80 pct. af sundheds-
væsenets udgifter, og antallet stiger år for år. Derfor har
Kommunernes landsforening i et nyt debatudspil luftet
tanken om at målrette indsatsen til de folk med størst be-
hov, mens de mere ressourcestærke må klare sig selv. Fo-
reløbig har hverken blå eller rød blok i Folketinget dog vist
den store forståelse for forslaget. men den slags forslag vil
fremover dukke stadig hyppigere op på den politiske dags-
orden.

velfærdsbrugerne må formentlig også indstille sig på
selv at skulle have flere penge op af lommerne. I forvejen
betaler danskerne mindst 43 milliarder kr. hvert år til bør-
nepasning, tandlæge, medicin, plejehjem og uddannelse.
Det beløb vil med stor sandsynlighed blive større de kom-
mende år. I hvert fald forudser 29 pct. af velfærdslederne,
at øget brugerbetaling bliver en del af fremtidens velfærds-
stat. 

velfærdslederne er optimistiske, når det gælder mulig-
hederne for at løse opgaverne smartere, bedre og billigere.
selvtilliden fejler heller ikke noget. Ni ud af ti mener, at de
i “høj” eller “nogen” grad selv har mulighed for at sætte de-
res præg på den måde, som velfærdsopgaverne skal udfø-
res på i fremtiden. Det er lidt flere, end da mandag morgen
stillede det samme spørgsmål for knap et år siden. se figur
2. 86 pct. oplyser, at innovation bliver en central dagsorden
i deres organisation i år.

Torben K. Andersen tka@mm.dk

Figur 2: Et stigende antal velfærdsledere har tillid til deres 
egne muligheder for innovation.

I hvor høj grad har du tillid til dine egne muligheder for at 
præge eller innovere den måde, dine opgaver skal 
udføres på i fremtiden?

Selvtilliden er i top 

Kilde: Mandag Morgen.
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Udvikling af holdbar
platform for fremtidstanker
Velfærdssamfundet har brug for et nyt 
mindset, der bryder med den gamle centra-
le kontrol og topstyring. I Faaborg-Midtfyn 
er vi optaget af, hvordan vi former det nye 
mindset, der bygger på innovation - og 
hvordan vi opbygger en holdbar platform, 
hvor det nye tankesæt kan spire og gro.

Den projektorganiserede 
udviklingsstrategi!
Vi er helt afhængige af, at vi kan finde 
nye løsninger - og det er afgørende, at 
vi får skabt en god kultur for forandrin-
ger. Derfor har vi organiseret udviklings-
strategien tværfagligt og projektorienteret. 
Projektorganiseringen er vores bud på en 
platform, der giver os mulighed for at 
udfolde vores kreative evner og idéer, så vi 
kan finde fremtidens løsninger.

Arbejdsformen er en ny og anderledes 
måde at sikre implementeringen af stra-
tegien på, og den giver en række klare 
fordele:

• Høj grad af uddelegering til 
projektejere

• Sikring af involvering og medejerskab 
hos medarbejdere og de relevante 
interessenter

• Fleksibilitet og tilpasningsevne til 
ændrede forudsætninger

• Organisering på tværs af fagområderne 
med fokus på videndeling

• Klart fagligt fokus frem for sektorielt

Hvis du vil vide mere om det projektori-
enterede arbejde med vores udviklings-
strategi er du velkommen til at kontakte 
udviklingskonsulent Carsten Salling på tlf. 
7253 1156 eller e-mail csa@faaborgmidtfyn.
dk eller udviklingskonsulent Mette Sohl på 
tlf. 7253 1155 eller e-mail mso@faaborg-
midtfyn.dk.

www.faaborgmidtfyn.dk

En ny måde
at arbejde med 
implementering 

af strategi
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OFFeNTlIGe INvesTerINGer i gode vilkår for børn i
de første leveår er blandt de allermest rentable, fordi de
lægger fundamentet under udviklingen af en globalt kon-
kurrencedygtig arbejdsstyrke. Det forebygger også en
række tunge sociale problemer, som ellers skal afhjælpes
via specialundervisning og kostbare arbejdsmarkedsfor-
anstaltninger som understøttelse og aktivering. 

Det er budskabet fra den internationalt anerkendte vel-
færdsekspert Gøsta esping-Andersen, professor i sociologi
ved pompeu Fabra Universitetet.

“mit budskab til Barroso er, at investeringer i den tidlige
barndom er den mest rentable investering i velfærd og
fremtidig vækst – først derefter kommer investeringer i
den fleksible danske arbejdsmarkedsmodel Flexicurity,
som i markant grad er kommet på dagsordenen i eU i de
senere år,” siger esping-Andersen, der har arbejdet for
OeCD, FN og verdensbanken og sidder i social policy Ad-
visory Group, der rådgiver eU-Kommissionens formand
José manuel Barroso i spørgsmål om social- og velfærds-
politik.

esping-Andersen henviser blandt andre til den ameri-
kanske nobelpristager i økonomi, James Heckman fra Uni-
versity of Chicago. Heckman har beregnet, at hver dollar
investeret i den tidligste barndom kan give et langsigtet af-
kast på mellem 6 og 12 dollar. Afkastet er højest, når det
gælder børn fra socialt dårligt stillede familier, og det viser
sig primært i form af stærkere helbred, bedre motivation
og bedre indlæring – effekter, som præger børnene ind i
ungdommen og deres voksne liv. Ifølge Heckman er pro-
grammer for børn under fem år nogle af de mest givtige,
hvis man i UsA vil reducere sociale problemer som teen-
agegraviditeter og ungdomskriminalitet.

“Den tidlige barndom har en helt fundamental betyd-
ning i forhold til kognitiv udvikling. Hvis det går galt i de
første seks år, så er det næsten umuligt at rette op på se-
nere. Derfor er børneinstitutioner en fantastisk investe-
ring,” siger Gøsta esping-Andersen.

Indsatsen har størst effekt i alderen fra 1 til 3 år, og den
gavner især børn  fra socialt og intellektuelt dårligt stillede
familier. 

I de skandinaviske lande har man i mange år investeret
i den tidlige barndom – både i form af daginstitutioner og
sidenhen i form af orlovsordninger for både mænd og
kvinder. Det har bidraget til at homogenisere de skandi-
naviske landes befolkninger med efterfølgende positiv ef-
fekt i forhold til den enkelte borgers livsperspektiv på langt
sigt og styrkelse af samfundenes samlede konkurrence-

evne.
I eU-landenes 2020-strategi har man på flere områder

præciseret, at det er essentielt at have fokus på børn og de
serviceydelser. samfundene stiller til rådighed for børne-
familier. Det gælder på beskæftigelsessiden, hvor det poin-
teres, at beskæftigelsesfrekvensen kun kan øges, hvis fami-
lierne kan kombinere to job og familieliv. Og det gælder
inden for både uddannelse og socialpolitik, hvor eU-lan-
dene minder hinanden om, at fokus på børn og børnefa-
milier er nødvendigt for at styrke uddannelsesniveauet og
forebygge fattigdom og social udstødning.

I de senere år er en række lande som Tyskland og spa-
nien begyndt at kopiere den skandinaviske satsning på den
tidlige barndom. men i Tyskland har den regerende bor-
gerlige koalition skåret kraftigt i de orlovsordninger, der
gjorde det muligt for familierne at tilgodese de små børns
første leveår. Og i spanien har man ganske vist nået 95-96
pct. dækning af førskole-ordninger for børn, fra de er tre
år. men ordningerne lider under det problem, at den pæ-
dagogiske bemanding er så lav – én voksen til 25 børn –
at de svageste børn har svært ved at klare sig.

“man bør i europa gentænke hele den måde, man inve-
sterer i uddannelse. eU-landene øger deres investeringer
i den enkelte gradvist op gennem uddannelsessystemet. I
virkeligheden er der stærke argumenter for at investere de
ekstra midler, der måtte være til rådighed, i førskole-ord-
ninger frem for universiteter,” siger esping-Andersen.

Indsatsen giver i øvrigt også klare fordele i forhold til
pensionssystemernes langsigtede holdbarhed, fordi servi-
ceordinger for børnefamilier gør det mere attraktivt at få
børn. Fødselsraten i skandinavien ligger da også over 1,9
barn pr. kvinde, mens den i Italien, spanien og Tyskland
ligger omkring 1,2-1,4. Det betyder på langt sigt, at de
skandinaviske lande vil være langt bedre rustede til at fi-
nansiere fremtidige pensioner end de børnefattige lande
som spanien og Italien.

velfærdsreformer begynder med babyer
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eN AF De KOmmUNer, der har prøvet mange ideer af, er
skanderborg Kommune. Den har formået at aktivere sine
57.000 indbyggere til at opbygge en kæmpe idebank med
en række forslag til en bedre kommune.

Ildsjælen bag projektet hedder Bente Hornbæk. Hun er
planchef i skanderborg Kommune og en af initiativta-
gerne til ideoffensiv.dk, som er et website, hvor borgerne,
kommunens medarbejdere, politikere og andre interesse-
rede kan dele ideer og udveksle holdninger. på få år er der
kommet over 2.200 vidt forskellige ideer.

“Det er blevet en bragende succes og et elsket værktøj
for de ansatte i kommunen,” siger Bente Hornbæk.

Det startede egentlig som en gimmick tilbage i 2007.
Kommunen havde brug for at få input fra borgerne til at
sætte pejlemærker for, hvor skanderborg skulle være i
2025, ud fra devisen i det gamle kinesiske ordsprog: “Hvis
jeg har et æg og du har et æg, og vi bytter, så har vi begge
stadig ét æg. men hvis jeg har en ide og du har en ide, og
vi bytter, så har vi begge to ideer.”

på bare tre uger væltede det ind med over 700 vidt for-
skellige ideer. De mange ideer blev kommenteret af andre
borgere på websitet og indstillet til politikerne. I dag er ca.
400 af disse skrevet ind i forskellige kommuneplaner og
politiske strategier. Dermed har byrådet givet et signal om,
at det vil arbejde for at føre ideerne ud i livet.

Ca. 200 af ideerne er allerede gennemført. De omfatter
en bred palet lige fra nye stisystemer og cykelstier, over
forbedret kollektiv transport, til reduktion af CO2-udslip-

pet. Nogle af dem er også blevet en fiasko og derfor drop-
pet igen i bedste Franklin D. roosevelt-ånd. et eksempel
er ideen om at oprette en gågade i byen for at give mere
liv. Det slog fejl. Gågaden endte med at gøre byen mere
død og blev afskaffet. man turde satse og fejle.

Nu har man så taget hul på en ny omgang med input fra
borgerne via nettet og har foreløbig fået ca. 1.500 nye ideer.
Dermed er det lykkedes kommunen at få opbygget en
kæmpe idebank, hvor borgerne hele tiden har mulighed
for at udvikle hinandens ideer. samtidig er der blevet skabt
tættere bånd mellem borgerne på den ene side og byråd
og administration på den anden side om udvikling og
prioritering af ideer og den retning, som kommunen skal
udvikle sig i de kommende år.

Bagsiden af medaljen er, at kommunen har fået “en lang
Fætter Br-ønskeseddel”, som Bente Hornbæk udtrykker
det, fra de mange engagerede borgere med en forventning
om, at lige præcis deres egen ide bliver ført ud i livet alle-
rede i morgen. Det kan være med til at skabe en stigende
velfærdskløft. erfaringerne indtil nu har dog vist, at både
borgerne og kommunen godt kan styre dette forvent-
ningspres, mener Bente Hornbæk:

“vi har indgået en form for pagt med borgerne. vi ud-
veksler ideer med hinanden. vi har gensidig tillid, taler i
øjenhøjde og har et partnerskab om at realisere de mange
ideer.” 

skanderborgs online-pagt med borgerne



Leverandør 
til velfærd

Vi leverer innovative og fleksible serviceydelser til det offentlige



#2

26 VELFÆRDENS INNOVATØRER 2011  Tillæg til MM08

Det rummelige
samfund:
Hvordan skaber vi en mere
 effektiv forebyggelsesindsats
på det sociale område?



ForeStil Dig, at du har stærke hoftesmerter og bliver
indlagt på sygehuset for at få en hofteoperation. læger og
sygeplejersker er klar til indgrebet og lægger ud med at
fortælle, at de ikke præcis ved, hvad resultatet af operatio-
nen bliver, om den overhovedet vil have en effekt, eller om
du i virkeligheden ville have væsentlig større gavn af en
helt anden behandling. 

De færreste patienter ville acceptere en sådan situation.
Det er ikke desto mindre vilkårene på store dele af det so-
ciale område. 

Danmark bruger hvert år et stigende milliardbeløb på
at hjælpe udsatte børn og unge, voksne med sociale pro-
blemer og forebygge, at folk ikke bliver parkeret på sam-
fundets sidelinje. Men ingen kender den faktiske effekt af
de vidt forskellige projekter. Milliarderne kan reelt være
spildt. eller de kunne være brugt mere optimalt.

Økonomi har aldrig spillet en større rolle i socialpoli-
tikken end i dag, og alene det specialiserede socialområde
koster nu skatteyderne 43 milliarder kr. Men paradoksalt
nok har vi forbløffende lidt viden om, hvad samfundet får
ud af de mange milliarder. 

Konsekvensen er, at staten, kommuner og de enkelte
sagsbehandlere famler i blinde i socialpolitikken, mener
en af landets førende eksperter på området, Mette Deding
fra SFi Campbell.

“Vi bruger rigtig mange penge på det sociale område.
Men vi ved himmelråbende lidt om effekten af de indsat-
ser, vi sætter i værk. området kan betragtes som ét stort
ukontrolleret forsøg. Det er velfærdssamfundets black box.
Vi har brug for en langt mere målrettet indsats for at skaffe
viden om, hvad der virker inden for både forebyggelse og
konkrete sociale indsatser,” siger Mette Deding.

Som leder af SFi Campbell arbejder hun på at samle
både national og international viden om, hvad der virker
på det sociale område, lave forskningsoversigter og vide-
reformidle resultaterne til både praktikere og politikere.
Hun mener, at der er mange lavthængende frugter at

plukke, og at de mange milliarder kroner kan bruges på
en langt mere optimal måde end i dag. 

Socialminister Benedikte Kiær erkender, at der er behov
for at skaffe mere viden om effekten af de mange forskel-
lige sociale initiativer.

“Vi skal helt klart blive meget mere skarpe for at finde
ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Hvad er det
for nogle sociale indsatser, vi skal fremme, og hvad skal vi
smide væk. Heldigvis er der kommet mere fart på områ-
det. Men vi skal blive langt bedre,” siger Benedikte Kiær.

Gentager fejl
Anbringelser af børn og unge er et område, hvor Dan-
mark hvert år bruger et stort milliardbeløb uden at vide,
om pengene nu også bliver brugt optimalt.

Hver dag bliver i snit 15 børn og unge anbragt uden for
mors og fars hjem. et ud af 100 børn er i dag anbragt uden

Sociale milliarder bruges i blinde
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HOVEDPUNKTER
• Milliarder bliver hvert år brugt på sociale initiativer, som ingen

kender effekten af 
• Borgmestre og sagsbehandlere famler reelt i blinde
• Ekspert efterlyser en evidenskultur, som man kender det fra sund-

hedsområdet

Figur 1: Hver gang ti børn bliver anbragt, vil fem af dem komme tilbage i eget 
hjem. Ud af de fem vil halvdelen blive anbragt på ny. Enkelte børn oplever flere 
end ti anbringelsessteder i løbet af barndommen.

Livsforløb for anbragte børn og unge

Hjemtagelser skaber svingdørsbørn

Note1: Efter anbringelsen flytter den anbragte i egen bolig, bliver adopteret eller andet. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Kommer videre1 Hjem

Anbringelser

Ny anbringelse

30 pct. 50 pct.

25 pct.

20 pct.
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for hjemmet. Sådan har det været i rigtig mange år, selv
om andelen af børn, der er omfattet af forebyggende for-
anstaltninger, er mere end fordoblet i løbet af de sidste 18
år.

Kommunerne budgetterer alene i år med at bruge ca. 13
milliarder kr. på forebyggende foranstaltninger og anbrin-
gelser. Men en stor del af pengene bliver brugt på indsatser,
som vi ikke kender effekten af, påpeger Mette Deding.

“Selv om vi bruger et stigende milliardbeløb på forebyg-
gende foranstaltninger og anbringelser, ser det ikke rigtig
ud til at flytte noget. en ung, som bliver anbragt uden for
hjemmet, klarer sig ikke mærkbart bedre end en tilsva-
rende ung i samme situation og med samme problempro-
fil, som ikke bliver anbragt. Det virker, som om at man
bare bruger penge uden at have en langsigtet plan. og det
er et område, hvor vi virkelig har brug for mere kvalificeret
viden om de konsekvenser, det har, når vi sætter noget i
værk,” siger Mette Deding.

Frygt for discountløsning
landet over forsøger borgmestrene nu at bremse den mas-
sive vækst i udgifter til udsatte børn og unge. De budget-
terer i år med at bruge stort set lige så mange penge som
sidste år. Da udgifterne er vokset med over 4 pct. årligt de
senere år, vil det være en kraftig opbremsning.

om budgetterne så holder, er et helt andet spørgsmål.
erfaringerne viser, at det kan blive svært. Det specialise-
rede socialområde var den væsentligste årsag til, at borg-
mestrene sprængte budgetterne i 2009. området tegnede
sig alene for 3 milliarder kr. ud af den samlede overskri-
delse på 5 milliarder kr. 

De optimistiske budgetter kan hænge sammen med, at
kommuner i stigende grad bruger netværksanbringelser
som f.eks. slægtspleje frem for de langt dyrere døgninsti-
tutioner. Der er nemlig stor prisforskel: en plads i døgn-
institution koster i snit godt 85.000 kr. om måneden, mens
slægtspleje kun koster 14.000 kr.

Mette Deding ser umiddelbart positivt på denne udvik-
ling. Man ved nemlig fra internationale studier, at slægts-
pleje kan være en rigtig god ide. Men alligevel er hun be-
kymret for, at det reelt er udtryk for kassetænkning.

“Med det pres, der er på den kommunale økonomi, kan
man godt frygte, at slægtsanbringelse udvikler sig til en
ren discountløsning. Hvis ikke slægtsfamilierne får den
støtte og uddannelse, de har behov for, kommer den posi-
tive effekt ikke til at slå igennem,” siger Mette Deding.

Efterlyser større ansvar 
Konsekvenserne af den manglende viden og handling på
det sociale område betyder ikke blot, at milliarder af kro-
ner risikerer at blive spildt. i nogle tilfælde kan det lige-
frem forværre situationen for de pågældende mennesker.

rigsrevisionen konkluderede sidste år i en opsigtsvæk-
kende beretning, at over 9 milliarder kr. var blevet spildt
på aktivering af svage ledige, som også havde sociale eller
helbredsmæssige problemer at kæmpe med. rigsrevisio-

nen kom også frem til, at aktiveringen havde haft en ne-
gativ effekt. en lavere andel kom i beskæftigelse og blev
selvforsørgende end blandt tilsvarende ledige, som ikke
var i aktivering. 

Kommuner fortsætter også med at anbringe såkaldte
antisociale unge sammen med andre tilsvarende unge
frem for at anbringe dem hver for sig, selv om undersø-
gelser har dokumenteret, at det kan være med til at for-
stærke deres antisociale og kriminelle adfærd.

et tredje eksempel er hele førtidspensionssystemet. i dag
bliver unødvendigt mange mennesker henvist til et liv på
samfundets sidelinje som førtidspensionist, selv om de har
gode chancer for at genvinde noget af deres tabte arbejds-
evne og dermed komme tilbage på arbejdsmarkedet. Sam-
tidig er fleksjobordningen blevet en slags holdeplads for
langtidsledige, nedslidte og folk på revalidering, som
endnu ikke er “svage” nok til en førtidspension. 

Både blå og rød blok i Folketinget erkender, at systemet
har spillet fallit, og at der er brug for en reform af førtids-
pension og fleksjob. ikke mindst fordi udgifterne er løbet
løbsk. De samlede udgifter er efterhånden blevet knap 50
milliarder kr. større, end man skønnede, dengang den for-
rige førtidspensionsreform trådte i kraft i 2003.

Mette Deding mener, at en kommende førtidspensions-
reform er oplagt eksempel på et område, hvor regeringen
og Folketinget bør sætte effektmålinger højt på dagsorde-
nen, så man kan få dokumenteret, hvordan de forskellige
metoder og behandlinger virker, og dermed få bedre styr
på udgifterne.

“Folketinget er nødt til at få bygget ind i reformen, at
man skal have afdækket effekter og konsekvenser af de for-
skellige tiltag for at kunne se, om pengene bliver brugt rig-
tigt, og for at finde nogle fremadrettede løsninger. Det gør
man ikke i dag. Der er lidt i Barnets reform, som nu er
trådt i kraft. Men det kan gøres bedre. Kommunerne må
også komme mere på banen. De har et stort ansvar for, at
pengene bliver brugt mest optimalt,” siger Mette Deding.

To forskellige verdener
Den sociale indsats står i skærende kontrast til sundheds-
området, hvor der er en stærk tradition for evidensbaseret
indsats. Danmark er førende inden for forskning i nye læ-
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Figur 2: Kommunernes udgifter til det specialiserede 
socialområde er steget i de senere år.

Kommunernes budgetterede udgifter til det 
specialiserede socialområde 2008-2011, mia. kr.

Regningen vokser

Kilde: KLs budgetoversigter.

30

40

50

2008

39,6 41,7 42,6 42,8

2009 2010 2011



Det Regionale Netværk fortsæ er i 2011 
For os i Udlændingeservice er dialogen med brugerne helt afgørende for, at vi løbende 
kan forbedre vores service og kvalitet. Derfor etablerede vi i 2010 Det Regionale Net-
værk, hvor jeg og et hold medarbejdere hvert år kommer rundt i landet og fortæller om 
reglerne og møder brugernes spørgsmål ansigt l ansigt. 

Netværket henvender sig l alle interesserede, fx kommunale medarbejdere og frivil-
lige, der i det daglige formidler reglerne på udlændingeområdet eller enkeltbrugere 
med en særlig interesse for området. 

- I 2011 vil vi inddrage vores brugere endnu mere i det Regionale 
Netværk. Sådan sikrer vi, at de aktuelle behov for informa on på 
udlændingeområdet dækkes bedst muligt, og at vi udvikler den 
løbende dialog, der er afgørende for et godt samarbejde med 
brugerne.
  Tina Kaare, kontorchef.

- Jeg ser det som en vig g opgave selv at stå i spidsen for det 
hold, der møder vores brugere rundt i hele landet. Det Regionale 
Netværk blev i 2010 en stor succes med over 1000 deltagere l 
møderne og flere end 600 deltagere i vores mailnetværk. 
  Henrik Grunnet, direktør.

- Esbjerg i marts
- Slagelse i april
- Vejle i maj
- Odense i juni
- København i juni

I 2011 møder vi brugerne ved 10 møder rundt i landet:
- Rønne i september
- Århus i september
- Holstebro i oktober
- Aalborg i oktober
- København i december

Hvis du vil deltage i det Regionale Netværk, så skriv l regionalenetvaerk@us.dk eller 
se mere på www.nyidanmark.dk/regionalenetvaerk
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gemidler, hvis man ser på produktionen af videnskabelige
artikler på basis af kliniske studier. Flere af verdens største
medicinalkoncerner har kliniske forsøg i gang i Danmark.
Der er afsat 41 milliarder kr. til at bygge nye superavance-
rede sygehuse de kommende år. lægemiddelindustrien
eksporterer for mere end 40 milliarder kr. om året. og hele
sundhedsområdet er underlagt et fintmasket net af stan-
darder, kvalitetsmodeller og kontrol for at sikre en så høj
kvalitet som muligt og undgå fejlbehandling af patien-
terne.

På sundhedsområdet er der udbredt tradition for og ac-
cept af at afprøve nye lægemidler og behandlinger. Når
Danmark er et af de lande i verden med flest lodtræk-
ningsforsøg på medicin- og behandlingsområdet, undrer
det Mette Deding, at man er så tilbageholdende med lod-
trækningsforsøg og effektmålinger på det sociale område:

“Vi kan bare konstatere, at der er en helt basal uvilje mod,
at mennesker skal bruges til sociale forsøg, hvor man træk-
ker lod om, hvorvidt de får den ene eller den anden indsats.
Men det er simpelthen den bedste måde at finde ud af, om
det er den konkrete indsats, der gør en forskel, eller om det
er alt muligt andet tilfældigt,” siger Mette Deding.

en medvirkende årsag kan være, at den økonomiske ge-
vinst typisk kommer mange år ude i fremtiden, når kom-
munalpolitikerne for længst er skiftet ud. Det kræver stor
politisk tålmodighed og langsigtet planlægning at bruge
en håndfuld millioner på et forebyggende socialt projekt,
hvor størrelsen på den økonomiske gevinst er usikker.

Der er heller ikke garanti for, at det er dem, der investe-
rer i social forebyggelse, som får gavn af afkastet. De fær-
reste skoleledere kan f.eks. trylle 200.000 kr. ud af budget-
tet til en særlig indsats for en lille gruppe udsatte unge, selv
om investeringen ville tjene sig hjem mange gange. Men i
den bedste af alle verdener kunne skolelederen ringe til
kommunens socialdirektør og få ham til at finde pengene.
Det er socialforvaltningen, der i sidste ende skal lægge mil-
lionerne, når de unge havner på kontanthjælp eller førtids-
pension.

en anden barriere er manglende lyst og evne til at sam-
arbejde over kommunegrænserne om konkrete projekter.

“Man kunne formentlig spare en masse penge ved f.eks.
at forebygge faldskader blandt ældre hjemmehjælpsbru-
gere, hvis flere kommuner gik sammen for at designe én
stor undersøgelse. realiteten er bare, at det er svært at få
op at stå. Nogle kommuner har allerede gennemført et
projekt. Andre har tænkt sig at lave et andet forsøg. Alle
tænker forskelligt. og ingen har lyst til at give køb på netop
deres ide. Det blokerer for, at vi kan skabe nogle gode re-
sultater og dokumentere den økonomiske effekt,” siger
Mette Deding. 

Torben K. Andersen tka@mm.dk

Gennem de senere år er der kommet langt mere fokus
på at forsøge at måle effekten af sociale projekter. Det
kommunale landskab blomstrer med eksempler på, at
man har forsøgt at måle effekten på en gruppe borgere
før og efter en konkret social indsats. Har folk fået det
bedre, bliver det ofte taget til udtryk for, at projektet er
en succes. Men i virkeligheden kan den slags målinger
ikke bruges til forfærdelig meget, mener Mette Deding. 

“Bare fordi man har målt før og efter, ved vi ikke, om
det er den konkrete indsats, der har gjort forskellen, el-
ler om det er noget helt andet. Vi kan ikke med sikker-
hed vide, at det vil give en økonomisk gevinst, hvis man
overfører det til andre kommuner,” siger hun. Hun ser
derfor gerne, at kommuner og andre sociale projektma-
gere tænker effektmålinger ind, “mindst halvandet år før
de troede, de skulle tænke det ind”. 

Hun fremhæver et projekt fra Mødrehjælpen som et
godt eksempel på, hvordan man tidligt kan tænke effekt-
måling ind. 

Projektet, der har til formål at hjælpe unge enlige
mødre til eksempelvis at få en uddannelse eller et job,
blev sat i gang for tre år siden. Målgruppen er mødre un-
der 25 år eller enlige forsørgere mellem 25 og 35 år. Ud
over hjælp til arbejde og uddannelse kan de også få
retshjælp, få tilknyttet en kontaktperson eller mentor, op-
bygge nye venskaber og få hjælp til at håndtere forældre-
rollen. En stor del af mødrene er selv vokset op i hjem
præget af misbrug, vold og skilsmisse. Næsten halvde-
len lider af spiseforstyrrelser, depression eller angst.
Hver fjerde har på et tidspunkt været anbragt uden for
eget hjem. Lige så mange har været ude i et alvorligt
stof- eller alkoholmisbrug. Og 8 pct. har været udsat for
eller vidne til incest.

Næsten 700 har indtil nu deltaget i projektet, som kø-
rer i Århus og Odense kommuner. De foreløbige erfarin-
ger viser, at projektet er en stor økonomisk gevinst, og at
deltagerne klarer sig markant bedre sammenlignet med
en tilsvarende kontrolgruppe. Indsatsen giver ikke bare
et bedre liv for målgruppen, men et afkast af investerin-
gen, der er seks gange så stort som på statsobligatio-
ner. Samfundet sparer næsten 160.000 kr. for hver del-
tager, som får hjælp til at bryde mønstret. 

Direktør i Mødrehjælpen Mads Roke Clausen har rejst
rundt i hele landet for at fortælle politikere, socialdirek-
tører, arbejdsmarkedsdirektører og andre om projektet.
Men trods de positive menneskelige erfaringer, det øko-
nomiske potentiale og en stor opbakning fra Socialmini-
steriet er det endnu ikke lykkedes den private humani-
tære organisation at “sælge” sit succesrige projekt til
andre kommuner. 

“Jeg oplever en meget stor nysgerrighed. Og jeg ople-
ver blandt mange socialdirektører en klar tilkendegivelse
af, at de gerne vil tænke mere langsigtet og sætte gang i
mere social forebyggelse. Men alligevel sker der ikke no-
get. Det undrer mig. Det er, som om der er en mistillid
til, at det alligevel bare går hen og bliver udgiftsdrivende
og ikke er en investering,” siger Mads Roke Clausen.

Fokus på effekter
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HeNriK er 23 år og har en plettet fortid i bagagen. Hans
kriminelle løbebane begyndte allerede i teenageårene. De
sidste tre år har han dog formået at holde sig ude af kri-
minalitet. Han har også forsøgt at finde arbejde. Men for-
gæves. efter et års jagt på et job havde Henrik reelt opgivet
håbet. 

en af hans nære kammerater, som også har afsonet en
dom, inspirerede Henrik til at kontakte High:Five – et pro-
jekt, som har til formål at skaffe job eller uddannelse til
unge i fare for at blive marginaliseret på grund af krimi-
nalitet. Henrik fulgte opfordringen, fik hjælp og er i dag
ansat som lagerarbejder.

High:Five blev sat i gang for fem år siden af Det Natio-
nale Netværk af Virksomhedsledere på opfordring af da-
værende politidirektør i København, Hanne Bech Hansen,
og med støtte fra Beskæftigelsesministeriet. Siden er det
lykkedes at hjælpe mange unge ud af den kriminelle løbe-
bane til fordel for job eller uddannelse. 

Siden januar sidste år er 134 unge blevet matchet med
en virksomhed og 22 har fået et uddannelsesmatch. og
langt de fleste holder fast. Kun 11 pct. er indtil nu faldet
fra. Projektchef ole Hessel forventer, at 400 inden årets
udgang er begyndt på job eller uddannelse. 

“Mens det offentlige ofte må opgive kampen, når det
gælder denne målgruppe, lader det til, at det går stik mod-
sat for os. Vi oplever et stadigt stigende antal henvendelser
fra dybt motiverede unge, som ikke selv kan komme i ar-
bejde pga. deres kriminelle fortid,” siger ole Hessel, der
har en fortid som leder ved politiet.

en af forklaringerne på, at High:Five kan samle de unge
op, som det offentlige har tabt på gulvet, er, at projektet går
på tværs af forskellige instanser. De henter de unge ude i
kriminalforsorgen, bringer dem ind over kommunen og
følger dem ud på de enkelte virksomheder. Under hele
processen bliver de unge holdt i hånden. De bliver gået på
klingen for at finde ud af, om de nu også er så motiverede
og afklarede, som de giver udtryk for. og så sikres det, at
virksomheden også har de nødvendige mentorer, ansatte
og kompetencer til, at jobmatchet bliver en succes for både
den unge og virksomheden.

“Det er jo ikke en succes, hvis de unge blot snuser til
virksomheden og så ender tilbage i kriminalitet. Derfor
bliver vi også i matchet, så længe både virksomheden og
den unge føler det nødvendigt for at fastholde motivatio-
nen hos begge parter. Det er en afgørende forskel mellem
os og det offentlige,” siger ole Hessel.

en række lande som Norge, rumænien og estland har

fået øjnene op for den danske model, som dermed kan
brede sig til andre europæiske lande. 

Stort potentiale
High:Five er et af de eksempler på sociale projekter, som
ikke bare giver de unge et bedre liv, men også er en øko-
nomisk gevinst for samfundet. Velfærdssamfundet sparer
penge til kontanthjælp, førtidspension og andre overfør-
selsindkomster og får samtidig en ekstra skatteindtægt.
Faktisk kan Danmark få en samlet gevinst på op mod 14
milliarder kr. årligt, hvis bare halvdelen af de mest udsatte
børn og unge i hver årgang reddes fra et liv som sociale
tabere og i stedet sikres et velfungerende liv som f.eks. me-
talarbejder eller sygeplejerske.

Det viser en stor analyse, som Socialpædagogernes
landsforbund har lavet sammen med Center for Alterna-
tiv Samfundsanalyse, CASA. Besparelsen svarer næsten til
den gevinst, som regeringen forventer at opnå ved at af-
skaffe efterlønnen. og så bygger analysen endda på et for-
holdsvist konservativt regnestykke. Den medregner nem-
lig ikke en række afledte omkostninger som f.eks. udgifter
til retsvæsenet, til specialundervisning og til marginalise-
redes egne børn. Blev de talt med, ville den økonomiske
gevinst være mange gange større. Se MM40, 2010. 

Hotspot i København er et andet eksempel på et succes-
fuldt projekt, hvor det er lykkedes at få bragt kriminalite-
ten ned og skabt større tryghed i uroplagede boligområder.
Projektet blev sat i gang for to år siden i boligområderne
Akacieparken og Sjælør Boulevard i Valby. områderne var
præget af bandemiljøer, tyveri, hærværk, våbenbesiddelse
og salg af narkotika. 

Det er lykkedes at få skoler, ungdomsklubber, boligfor-
eninger, socialarbejdere, politi og myndigheder til at ar-
bejde langt tættere sammen om at bremse kriminaliteten
og samtidig blokere fødekæden til banderne i form af de
kriminalitetstruede børn og unge. 

en række synlige gadearbejdere har lavet opsøgende ar-
bejde og gået rundt i gaderne om aftenen og i weeken-
derne. På den måde er det lykkedes at få skabt et tæt net-
værk til de udsatte unge og deres familier. De har også
skabt aktiviteter for de unge som f.eks. en it-container fod-
boldarrangementer, udflugter og biografture. 

Hotspot er afsluttet som planlagt ved årsskiftet. Men en
række af de konkrete indsatser fra projektet er nu forank-
ret, så der fortsat går gadeplansarbejdere rundt i de mest
udsatte områder, og det koordinerede samarbejde mellem
de lokale aktører fortsætter. tanken er nu, at grundideen

Sociale projekter med stort aast



bag Hotspot skal bredes ud til hele Valby. 
Ud over at skabe mere tryghed for beboerne og ned-

bringe kriminaliteten er en af de store gevinster ved Hot -
spot-modellen også, at der er skabt et klart organisatorisk
ansvar, mener kontorchef Pernille Kjeldgård fra Køben-
havns Kommunes Beskæftigelses- og integrationsforvalt-
ning.

“Hidtil har ansvaret været delt ud på en række forskel-
lige parter og myndigheder. og derfor har ingen reelt haft
det fulde ansvar for at få bugt med problemerne. Det har
Hotspot-modellen gjort op med, så der nu er en leder i lo-
kalområdet, der har som mål at skabe tryghed på tværs af
kommunens mange myndigheds- og serviceopgaver, og
det er en af de største gevinster,” siger Pernille Kjeldgård.

Nu er Københavns Kommune gået i gang med at starte
Hotspot op på Blågårds Plads og Ydre Nørrebro. Planen er,
at de to nye projekter skal køre i fire år. også integrations-
ministeriet har set fidusen i Hotspot og har bevilget 30,5
millioner kr. til de to nye projekter i København samt seks
andre projekter i århus, Aalborg, Vejle, Skanderborg,
Brøndby og Kolding.

Alternativ klasse skaber succes
ofte kan selv små investeringer give store menneskelige
og økonomiske gevinster. Det er Ungdomsklubben Basen
ved Høje-taastrup et eksempel på. Her har man nu i otte
år valgt at drive en slags alternativ klasse for elever, der har
svært ved at begå sig i de almindelige klasser på den nær-
liggende torstorp Skole og derfor er i stor risiko for at
ende i en social deroute. Nogle af dem er ensomme og
selvskadende. Andre ryger hash, er kriminelle eller pjæk-
ker.

to pædagoger fra ungdomsklubben og to lærere fra tor-
storp Skole skaber sammen det alternative skoletilbud for
de elever, der ikke kan rummes i den almindelige skole-
klasse. Den alternative klasse har typisk 6-8 elever ad gan-

gen. De fleste er fra 6. og 7. klasse.
“Får vi ikke taget hånd om problemerne tidligt, risikerer

de bare at blive større og større. Så jo hurtigere vi får ele-
verne, desto bedre resultater kan vi skabe,” siger souschef
Karin roberts fra Ungdomsklubben Basen.

Den alternative klasse har stor succes med at få de unge
på ret køl igen. Alle de unge, som har været forbi Basen,
har indtil nu været i stand til at tage folkeskolens afgangs-
prøve – nogle dog kun i matematik og dansk. 90-95 pct. af
de unge har også været i stand til at gennemføre den frem-
tidsplan, som de har lagt sammen med Basen. Det kan
f.eks. være at komme i gang med en ungdomsuddannelse
eller i mesterlære.

Succesen skyldes bl.a. et meget intensivt forløb i typisk
3-5 måneder med stor fokus på social adfærd, elevens
stærke sider og inddragelse af hele familien, fortæller Ka-
rin roberts:

“Vi arbejder nærmest lige så meget med familien som
med den enkelte elev. Det er meget afgørende for at finde
ud af, hvilke problemer der skal være løst, før eleven atter
kan modtage undervisning i en almindelig klasse. Vi leder
også hele tiden efter elevernes stærke sider for at få dem
gjort bevidste om deres egne ressourcer. Det har vi utrolig
stor succes med. Vi kan se, hvordan de får et selvtillids-
boost”.

Læren fra Sverige
Udgifterne til udsatte børn og unge er steget voldsomt i
de senere år. Men nu ser det ud til, at borgmestrene har
bremset udgiftsvæksten. De regner i år med at bruge ca.
13 milliarder kr. på anbringelser og forebyggende foran-
staltninger. Det er stort set det samme beløb som budgettet
for sidste år. 

Vil de have udgifterne endnu længere ned, kan de hente
inspiration i Sverige. Her anbringes stort set lige så mange
børn og unge som i Danmark, men udgifterne er 25 pct.
lavere. og intet tyder på, at kvaliteten af anbringelserne i
Danmark er bedre, viser en undersøgelse fra Det Kommu-
nale og regionale evalueringsinstitut, Krevi.

Ca. halvdelen af alle anbringelser i Danmark er “insti-
tutionelle” anbringelser, dvs. på døgninstitutioner og pri-
vate opholdssteder. i Sverige er andelen blot 30 pct. i stedet
bruger man i langt højere grad familiepleje, slægts- og net-
værksanbringelser eller hybridformer som f.eks. professio-
naliserede plejefamilier.

Prisforskellen skyldes først og fremmest  varigheden af
anbringelserne. i Danmark er den gennemsnitlige anbrin-
gelse steget fra 600 dage i 2002 til 680 dage i 2007. i Sverige
er gennemsnitsperioden faldet fra 200 dage til blot 150
dage. Det kunne tyde på, at Sverige har langt mere inten-
sive behandlingsforløb på institutionerne, og samtidig for-
mår de at holde nogle af de mere behandlingskrævende
børn og unge ude af institutionerne for i stedet at anbringe
dem i f.eks. plejefamilier.

Torben K. Andersen tka@mm.dk

Vi ved, at forebyggelse på det sociale område er mest effektiv, hvis den er
koordineret og helhedsorienteret. Offentlige aktører kan ikke løse alle opga-
ver alene. Derfor skal vi blive bedre til at samarbejde på tværs af offentlige,
private og frivillige organisationer. Gør vi det godt, kan vi sikre, at langt færre
mennesker skal leve deres liv på kanten af samfundet, og samtidig sparer
samfundet milliarder af kroner.

Mandag Morgen har sammen med 50 nøgleaktører fra alle tre sektorer
udarbejdet en guide til fremtidens partnerskaber om den sociale indsats. Nu
er vi klar til at lancere resultatet i form af en Guide til fremtidens velfærdsal-
liancer, og du er inviteret.

Kom og hør hovedkonklusionerne fra task forcens arbejde og eksempler
på samarbejde om social forebyggelse i praksis på Professionshøjskolen
Metropol mandag den 7. marts. Her kan du møde task forcens deltagere
samt Ingvar Nilsson, manden bag en række cost-benefit-analyser af den
 forebyggende indsats i Sverige. 

Deltagelse er gratis, og der er stadig enkelte pladser tilbage. Tilmelding til
Anne Skovgaard på ask@mm.dk

Social forebyggelse i samarbejde
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Hænder nok:
Hvordan kan vi få borgere i
beskæigelse, som af en eller
flere grunde står uden for ar-
bejdsmarkedet i dag?
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Hvis De perioDevise økonomiske opsving i de sidste
20 år har været en slags lakmusprøve på Danmarks evne
til at sluse folk med få ressourcer ind på arbejdsmarkedet,
er landet dumpet med et brag.

Der er stort set lige så mange på overførselsindkomst i
dag som tilbage i 1990, selv om Danmark i denne periode
paradoksalt nok både har været udråbt som globalt vid-
underbarn på beskæftigelsesområdet, haft rekordlav ledig-
hed og har måttet omskrive de økonomiske teoribøger om
strukturel ledighed.

Danmark har dermed forspildt 20 års historisk gode
muligheder og langvarig højkonjunktur til at bringe det
enorme antal folk på dagpenge, efterløn, førtidspension,
sygedagpenge og andre overførselsindkomster tilbage på
arbejdsmarkedet. 

Ud over at samfundet betaler en ekstrem høj pris både
menneskeligt, socialt og økonomisk er udviklingen også
stærkt urovækkende i betragtning af, at Danmark står over
for en enorm udfordring de kommende år, når de store år-
gange går på pension og der bliver færre på arbejdsmar-
kedet til at finansiere velfærdssamfundet. For skal det lyk-
kes at skaffe nok hænder nok, er Danmark nødt til at lære,
hvordan man får sluset flere folk ind i arbejdsstyrken.

“Det er dybt alvorligt, at man i en så ekstremt gunstig
situation ikke har været i stand til at få knækket kurven,”
siger direktør i Arbejdsløshedskassernes samvirke, verner
sand Kirk.

Forklaringen på fiaskoen er ikke, at politikerne har und-
ladt at handle. Gennem årene er der taget en lang række
initiativer som f.eks. oprettelsen af det rummelige arbejds-

marked, fokus på virksomhedernes sociale ansvar, milli-
arder af kroner til efteruddannelse, mentorordninger,
handlingsplaner, førtidspensionsreform, dagpengerefor-
mer, ordninger om fleksjob og kamp mod sygefraværet.
For nu bare at nævne nogle få. 

Alligevel er det ikke lykkedes at knække kurven, og der-
for vil alle aktører – politikere i både Folketinget, kommu-
ner og regioner samt arbejdsmarkedets parter og virksom-
hederne – være tvunget til at revurdere deres ideer om,
hvordan man skaffer udsatte grupper ind på arbejdsmar-

Danmark har 
forspildt 20 års optur

#3

HOVEDPUNKTER
• Ca. hver fjerde dansker i den arbejdsdygtige alder har igennem de

sidste 20 år været på overførselsindkomst
• Danmark har ikke formået at få knækket kurven trods historisk

højkonjunktur og rekordlav ledighed 
• Bedre arbejdsmiljø, reform af uddannelse og førtidspension samt

inddragelse af sociale iværksættere er nogle af løsningerne

Figur 1: Ca. hver 4. dansker i den arbejdsdygtige alder har gennem de sidste 
20 år været på overførselsindkomst.

Udviklingen i antal helårsmodtagere af sociale ydelser 1960-2010, tusinder

20 års optur spildt

Kilde: Det Økonomiske Råd, Finansministeriet og Center for Alternativ Samfundsanalyse.
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kedet, for på sigt at tilvejebringe den nødvendige arbejds-
kraft med de rette kvalifikationer og kompetencer. For skal
kurven knækkes, vil det både stille krav om dybtgående
reformer og radikal nytænkning.

Bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af nedslidning er en
af de mest effektive metoder til at stoppe fødekæden til
førtidspension, sygedagpenge og andre overførselsind-
komster. Førtidspensions- og fleksjobordningen trænger
også til et eftersyn, og reformer på uddannelsesområdet,
som kan få flere unge til at gennemføre en ungdomsud-
dannelse, er også en oplagt løsning. Ligesom kommuner
kan oprette følordninger og nye stillinger på særlige lem-
pelige vilkår for folk med nedsat arbejdsevne.

Der synes også at være behov for at inddrage de mange
sociale iværksættere i Danmark på helt nye måder og i et
langt mere forpligtende samarbejde med det offentlige. so-
ciale iværksættere som specialisterne, Tv-Glad og prore-
mus, der har vist nye veje i beskæftigelsespolitikken, udgør
kun toppen af et stort og uforløst potentiale.

25 pct. uanset hvad
Næsten hver dag kan man i aviserne læse historier og ana-
lyser om, hvordan det går med antallet af folk på forskel-
lige overførselsindkomster som dagpenge, førtidspension
eller efterløn. 

Ministre tager æren, når arbejdsløsheden falder, og pla-
cerer ofte skylden på de internationale konjunkturer, når
ledigheden atter stiger. og siden statsminister Lars Løkke
rasmussens nytårstale er hver en lille detalje om efterløn-
nen og dens konsekvenser for arbejdsstyrken blevet intens
debatteret. 

Men hæver man sig op i helikopterperspektiv og ser på
hele gruppen af overførselsmodtagere, danner der sig et
helt andet og langt mere stabilt billede. For uanset høj- el-
ler lavkonjunktur og politiske reformer forholder antallet
af erhvervsaktive borgere på overførselsindkomster sig sta-
bilt.

År for år kan der sagtens være betydelige forskydninger
inden for de enkelte overførsler. Det gælder f.eks. antallet
af dagpengemodtagere, der i høj grad varierer med de skif-
tende konjunkturer. Men i de år, hvor antallet af dagpen-
gemodtagere rasler ned, vokser antallet af folk på andre
overførselsordninger, således at det samlet set går lige op. 

sådan har det ikke altid været. Går man f.eks. tilbage til
1960, var kun 184.000 af de erhvervsaktive mellem 18-66
år på offentlige overførsler – svarende til 6,6 pct. Langt
over halvdelen af dem var på førtidspension. se figur 1.

siden er der sket en massiv udbygning af velfærdssam-
fundet for at skabe større økonomisk tryghed til alle. Nye
varer er kommet på velfærdssamfundets hylder til syge,
folk med nedsat arbejdsevne, barslende og ældre, der har
lyst til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. og det
har skabt en eksplosion i antallet af folk på overførselsind-
komst. 

i 1990 var antallet af helårsmodtagere af sociale ydelser
eksploderet til 838.000 personer – svarende til 25 pct. af
de 18-66-årige. Nyrup-regeringen formåede i den sidste
halvdel af 1990’erne at høvle arbejdsløsheden ned fra 12
til 5 pct. af arbejdsstyrken, øge beskæftigelsen med næsten
200.000 mennesker og bremse den alarmerende ung-
domsarbejdsløshed. 

Men samtidig steg tilgangen til andre ordninger som
førtidspension, efterløn og sygedagpenge. Dertil kom Ny-
rup-regeringens nye velfærdsopfindelser som den såkaldte
overgangsydelse og forældre- og sabbatorloven. De blev
alle bragende succeser, så da Nyrup gik af i 2001, var der
fortsat 25 pct. af de 18-66-årige på overførselsindkomst. 

Gennem de sidste 10 år har billedet med mindre kon-
junkturforskydninger været det samme. Antallet toppede
i 2004, hvor 965.000 helårspersoner modtog offentlig for-
sørgelse – svarende til godt 28 pct. og bunden blev nået,
umiddelbart før finanskrisen begyndte at rulle ind over
Danmark i efteråret 2008. på det tidspunkt var arbejdsløs-
heden raslet ned til et niveau, som kom bag på både eks-
perter og regnedrengene i Finansministeriet. Men det
samlede antal personer på overførselsindkomst var stadig
højt – 758.000 – svarende til 22 pct. af de erhvervsaktive
mellem 18 og 64 år.

sidste år var der ca. 867.000 folk på dagpenge, kontant-
hjælp, efterløn, førtidspension eller andre overførselsind-
komster. Det svarede til – rigtig gættet – ca. 25 pct. af de
18-64-årige. 

Det er kort sagt hverken lykkedes for Nyrup, Fogh eller
Lars Løkke rasmussen at knække kurven trods historiske
muligheder, og det er ikke småpenge, der er tale om. re-
geringen anslår, at de samlede offentlige udgifter til ind-
komstoverførsler – eksklusive sU og folkepension – løber
op i knap 150 milliarder kr. i år. se figur 2.

Fødekæden skal stoppes
Der er ingen enkel opskrift på, hvordan kurven skal knæk-
kes, men uddannelse er et af de mest oplagte områder. Tal-
rige undersøgelser har dokumenteret, at uddannelse er en
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Figur 2: De offentlige udgifter til dagpenge, efterløn, førtidspension og andre 
indkomstoverførsler løber i år op i 147 mia. kr.

Forventede offentlige udgifter til indkomstoverførsler i år, mia. kr.

Stor regning

Kilde: Finansministeriet.
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Dialog
sikrer de
bedste løsninger
Gode idéer er en forudsætning for innovation 
og nye robuste løsninger, der kan holde ud i 
fremtiden. I Skanderborg Kommune tror vi på, at 
kvalitet i den kommunale service skabes i mødet 
med borgere og brugere. 
 
Vi involverer borgere og brugere på alle 
niveauer i en åben og respektfuld dialog om 
nye initiativer og nødvendige beslutninger. 

Mere end 500 borgere og medarbejdere har 
bidraget over nettet til budgetlægningen. Mere 
end 1.500 idéer er afleveret på Skanderborg 
Kommunes dialogportal www.ideoffensiv.dk

Hundredevis af lokale borgere og erhvervsfolk 
har deltaget i dialogmøder, workshops, netværk 
og meget andet. 

Værdien er til at få øje på: Fuld åbenhed, 
kvalificerede beslutninger og bred opbakning til 
løsningerne.

»Der findes masser af gode 
idéer og værdifuld viden i 
Skanderborg Kommune. Både 
blandt vore dygtige medarbej-
dere, vore samarbejdspartnere 
og ude hos de borgere, der er 
afhængige af kvaliteten i vo-
res service. Det skal vi udnytte 
endnu bedre ved at prioritere 
dialogen og turde tænke nyt«.

Jørgen Gaarde
borgmester
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af de bedste investeringer, fordi det f.eks. både smitter af
på helbred og tilbøjelighed til at begå kriminalitet. Dårli-
gere læsere er også klart overrepræsenteret blandt efter-
lønnere og førtidspensionister, da de har svært ved at klare
kravene på nutidens arbejdsmarked. Derfor vil reformer
og investeringer i uddannelsesområdet være en af de mest
effektive måder til at stoppe fødekæden til førtidspension
og andre overførselsindkomster.

Ganske vist har Danmark én af verdens dyreste folke-
skoler. Men den er langtfra den bedste. Det dokumente-
rede den seneste pisA-måling, der udløste middelkarak-
terer til de danske skoleelever i fag som læsning, matema-
tik og naturfag. 

Det kan også forklare, hvorfor knap hver femte elev –
svarende til omkring 10.000 for hver ungdomsårgang – al-
drig når længere i uddannelsessystemet end til folkesko-
lens afgangsprøve, og dermed er i alvorlig fare for at blive
social taber. Ca. en tredjedel i denne gruppe vil komme til
at tilbringe størstedelen af deres liv uden for arbejdsmar-
kedet, hvilket koster samfundet ca. 150.000 tabte arbejdsår. 

en mulighed er at lave en gennemgribende reform af
uddannelsessystemet, der giver de unge ret til minimum
13 års uddannelse, så de starter deres karriere på arbejds-
markedet med mindst en ungdomsuddannelse i bagagen,
som Arbejderbevægelsens erhvervsråd har foreslået. 

Det ville formentlig også kunne bidrage til at få bugt
med den stigende ungdomsarbejdsløshed. For selv om den

fortsat er relativ lav i Danmark sammenlignet med andre
lande, går udviklingen den forkerte vej. og dermed risi-
kerer Danmark at komme til at stå i samme situation som
i 1980’erne, hvor mange tusinde aldrig nåede at få en ud-
dannelse eller et job, hvilket er årsagen til, at denne gene-
ration i dag er overrepræsenteret blandt førtidspensioni-
ster, kontanthjælpsmodtagere og misbrugere.

Overraskende comeback
For halvandet år siden lancerede Arbejdsmarkedskom-
missionen en perlerække på 44 konkrete forslag til at
skaffe flere i beskæftigelse, der tilsammen ville styrke de
offentlige finanser med hele 27 milliarder kr. 

Dengang blev de hurtigt fejet af banen, men siden har
kommissionen i forholdsvis stilhed fået et storstilet poli-
tisk comeback som følge af den økonomiske krise. 

sidste år blev dagpengeperioden halveret fra fire til to
år. Der er kommet massiv fokus på tiltrækning af uden-
landsk arbejdskraft. refusionssatserne for aktivering er
blevet ændret. regeringen har spillet ud med et forslag til
både en sU-reform og en reform af førtidspensionen og
fleksjob. og senest har regeringen så også lanceret sit for-
slag om en afskaffelse af efterlønnen. 

Alle disse reformer har rod i Arbejdsmarkedskommis-
sionens analyser og anbefalinger. et eksempel er førtids-
pensionen. regeringens udspil bygger på kommissionens
anbefalinger om såkaldte udviklingsforløb til folk med
nedsat arbejdsevne og en opstramning af reglerne om
fleksjob. Tanken er, at alle unge under 40 år, som bare har
en minimal form for arbejdsevne i behold eller udsigt til
at få det bedre med årene, skal gennemgå et udviklings-
forløb i stedet for at blive parkeret på samfundets sidelinje
med en passiv forsørgelse i resten af deres liv.

Afdelingsleder Finn Kenneth Hansen fra Center for Al-
ternativ samfundsanalyse tvivler dog på, at den reform i
sig selv vil få bragt antallet af folk på overførselsindkomst
væsentligt ned.

“Jeg er bange for, at en reform bare vil betyde flere folk
på andre overførsler som sygedagpenge eller kontanthjælp.
Hvis man virkelig skal gøre noget drastisk og få antallet
bragt ned, skal man kigge på de udstødningsmekanismer,
som gør, at folk bliver nedslidte og får dårligt helbred,” si-
ger Finn Kenneth Hansen.

et overset potentiale i forbindelse med en førtidspen-
sionsreform er de nuværende 240.000 førtidspensionister,
der ikke bliver berørt af reformen, selv om en del af dem
både har en vis arbejdsevne og gerne vil arbejde lidt ved
siden af deres pension. omkring 31.200 førtidspensioni-
ster har i dag en arbejdsindkomst, hvilket svarer til 13 pct.
af samtlige førtidspensionister. Den typiske lønindkomst
er under 50.000 kr. årligt, men en tiendedel af de arbej-
dende førtidspensionister tjener mere end 100.000 kr. år-
ligt. Det viser en opgørelse, som pensionsstyrelsen under
Beskæftigelsesministeriet tidligere har foretaget for Man-
dag Morgen.

på den baggrund har en række kommuner sammen

Der findes ingen systematiske nationale kortlægninger af socialt iværksæt-
teri og dets omfang i Danmark. Mandag Morgen har imidlertid foretaget en
række vurderinger på baggrund af eksisterende undersøgelser og analyser
af feltet i forbindelse med projektet “Velfærdens iværksættere”.

• Omfang: 45.000 professionelt organiserede socialøkonomiske virksomhe-
der og organisationer i Danmark – svarende til 16 pct. af samtlige virk-
somheder i Danmark. De har 140.000 fuldtidsbeskæftigede, mens frivil-
lige udgør i alt 120.000 årsværk – i alt svarende til 7 pct. af arbejdsstyr-
ken. 32 pct. af danskerne er ifølge Global Entrepreneurship Monitor aktivt
engageret i socialøkonomiske foretagender i bred forstand, ofte som frivil-
lig og ulønnet arbejdskraft. 

• Merværdi: Ud over omfattende social og samfundsmæssig værdi skaber
de sociale iværksættere økonomisk merværdi på flere dimensioner, herun-
der: 

• Besparelser: Alene inden for nytildelinger af førtidspension til psykisk sår-
bare repræsenterer nye sociale forretningsfolk som Proremus et besparel-
sespotentiale på 80 pct. af de offentlige nettoomkostninger til hver enkelt
– samlet set over 400 mio. kr. årligt eller ca. 15 mia. i et arbejdslivsforløb
for den relevante del af målgruppen. 

• Ressourcer: På lokal basis mobiliserer en relativt lille professionel folkeor-
ganisation som Natteravnene, der har en årlig omsætning på godt 5 millio-
ner, frivilligt arbejde til en værdi af mere end 21 mio. kr. årligt. Det illustre-
rer, hvordan sociale iværksættere effektivt udnytter, at en tredjedel af de
voksne danskere udfører frivilligt arbejde. 

Det store potentiale
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med rådgivningsfirmaet DisCUs taget initiativ til at
hjælpe nuværende førtidspensionister i gang med et ar-
bejde på frivillig basis. over 1.500 førtidspensionister har
tilmeldt sig det nye initiativ. og af dem er 406 kommet i
job. Det kan f.eks. være som medhjælper i et køkken eller
på et lager, telefoninterviewer eller chauffør. Læs mere på
www.foertidspensionister-i-job.dk. 

Andre europæiske lande som Holland og england er for
længst gået i gang med at vende bunkerne i håb om, at
nogle af deres førtidspensionister har fået det bedre og kan
fungere i et job. omkring 55.000 hollandske førtidspen-
sionister har fået revurderet deres arbejdsevne. Mere end
hver tredje stoppede med at være på førtidspension eller
gik ned i ydelse. Den store ændring kan hænge sammen
med, at Holland hidtil har haft nogle forholdsvis meget
lempelige vilkår for at få tilkendt førtidspension.

england er gået i gang med en tilsvarende øvelse, som
er en afgørende brik i regeringens program for offentlige
besparelser. Den britiske regering forventer, at en fjerdedel
af de to millioner briter, som i dag er på førtidspension,
bliver rykket over til gruppen af arbejdsdygtige. Det vil
kunne give besparelser på mindst 2 milliarder pund – sva-
rende til over 17 milliarder danske kr.

Overset potentiale
sociale iværksættere som specialisterne, Huset venture og
Tv-Glad udgør også et stort – og meget overset – poten-
tiale for at skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet. Det er
typisk ildsjæle, der starter en virksomhed eller organisa-
tion for at løse et socialt eller samfundsmæssigt problem
på en ny måde, og som mere arbejder for sagen end for

profitten. 
Disse virksomheder er en slags laboratorier for innova-

tive velfærdsløsninger og har alle de nødvendige kvaliteter
til at blive en vigtig sparringspartner for det offentlige vel-
færdssystem i de kommende år.

Der findes mange forskellige typer af sociale iværksæt-
tere og med vidt forskellige målgrupper. Nogle arbejder
for at hjælpe særlige grupper ved at drive forretning som
eksempelvis specialisterne og props & pearls, der har fo-
kus på kvinder med brystkræft. se figur 3. Andre – som
f.eks. Dugnad og Muhabet – løser ved hjælp af offentlig
og privat støtte specifikke sociale behov på nye måder. 

Fælles for dem alle er dog, at de typisk har et innovativt
udgangspunkt – enten ved at løse et udækket behov eller
ved at opfylde et behov på nye måder. Dermed kan deres
pionerarbejde blive grundlaget for de kommende års debat
om, hvordan vi bedst indretter velfærdssamfundet.

Der er ingen tvivl om, at sociale iværksættere også kan
bidrage til at spare på det offentliges velfærdsudgifter. Det
er dog svært at sige, hvor stort potentialet er. et eksempel
er de beregninger, som sindslidendes vilkår og proremus
har foretaget for Mandag Morgen. De viser, at det danske
samfund kan få en gevinst på 400 millioner kr. om året,
hvis der f.eks. bare blev skabt fleksjob til ca. 4.000 psykisk
sårbare personer i sociale iværksætterfirmaer. og skulle
nogle af dem oven i købet på sigt få et ordinært job, ville
gevinsten selvsagt blive endnu større.

Torben K. Andersen tka@mm.dk

Figur 3: Sociale iværksættere kan opdeles i fire forskellige typer.

Sociale iværksættere

Kilde: Mandag Morgen.

De sociale forretningsfolk

De entreprenante socialarbejdereDe professionelle folkeorganisationer

De forretningsorienterede aktivister

Natteravnene yder omsorg for unge mennesker i nattelivet. Grupper af voksne 
er synlige i gadebilledet, snakker med de unge og forebygger dermed 
hærværk, vold, misbrug og anden småkriminalitet. 
 
Ældre Sagen er en almennyttig forening, der arbejder for ældres vilkår og bl.a. 
tilbyder rådgivning, besøgs- og motionsvenner og udarbejdelse af analyser. 
27 pct. af alle danskere over 50 år er medlemmer af Ældre Sagen.

Dugnad arbejder for bedre forhold for stofmisbrugerne på Vesterbro i 
København, der ofte ikke har adgang til basale fornødenheder som toiletter 
og ordentlig mad. 
 
Muhabet er et værested for psykisk syge flygtninge og indvandrere. De 
fravælger ofte de gængse behandlingstilbud og væresteder på grund af 
sproglige og kulturelle forskelle og barrierer. 

Roskilde Festival er Nordeuropas største kultur- og musikfestival. 
Organisationen består af forholdsvis få fastansatte og tusindvis af frivillige. 
Overskuddet fra festivalen går ubeskåret til humanitære og kulturelle formål. 
 
PureGreen er en økologisk købmandsforretning på Islands Brygge i 
København, der vil give den bevidste forbruger mulighed for at købe miljø-
venlige og økologiske varer til den daglige husholdning. 

Proremus ansætter psykisk sårbare mennesker i fleks- eller skånejob, hvor 
de producerer og sælger ydelser inden for grafisk produktion, hjemmeside-
løsninger og bogholderi. 
                                         
Specialisterne er det første firma i verden, hvor kernemedarbejderne har 
autismespektrumsforstyrrelse. De ansatte løser værdifulde opgaver som at 
teste software og løse it-opgaver for erhvervslivet på markedsmæssige vilkår.
 
TV-Glad er verdens første tv-station for og med udviklingshæmmede. 
Virksomheden har bl.a. etableret en søsterkanal i Norge.



Metropol udvikler ny lærings- og 
velfærdsteknologi
Bedre brug af ny teknologi i sundhedssektoren og i 
uddannelsessystemet har store potentialer. Metropol 
har netop modtaget en millionbevilling fra Strategisk 
Forskningsråd til projektet TECHNUCATION, som 
skal styrke sygepleje- og lærerstuderendes tekno-
logikompetencer. Sammen med Danmarks Pæda-
gogiske Universitetsskole, Teknologisk Institut og 
Professionshøjskolen UCC iscenesætter vi en række 
innovationsværksteder, som skal udvikle idéer til et 
nyt undervisnings- og læringskoncept. 

Innovationsuddannelse for landets 
undervisere
Innovation er ikke en afgrænset disciplin. På Metro-
pols innovationsuddannelse bliver undervisere fra 
gymnasier, handelsskoler og produktionsskoler vi-
dereuddannet i, hvordan innovation kan gøres til en 
integreret del af alle de andre fag på uddannelserne.

Sundhedsinnovation for fremtidens 
fagprofessionelle
Sundhedsprofessionelle skal kunne agere i et kon-
stant foranderligt social- og sundhedsvæsen. Derfor 
kan alle studerende på Metropols sundhedsuddan-
nelser nu specialisere sig i innovation og entrepre-
neurship. På den måde udvikler fremtidens sygeple-
jersker, jordemødre samt fysio- og ergoterapeuter 
en teoretisk og praktisk forståelse for innovative 
processer.

Innovation er en rød tråd i Metropols 
uddannelse og forskning
Professionshøjskolen Metropol er en aktiv spiller, når det kommer til at 
forny det danske velfærdssamfund. Gennem forskning, udvikling og 
uddannelse er vi med til at bringe den nyeste viden i spil dér hvor løs-
ningerne skal tages i brug. 

Læs mere på www.phmetropol.dk/innovation
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rundt om i landet er der mange eksempler på, at det med
en mere håndholdt indsats er muligt at få selv svage grup-
per på det danske arbejdsmarked i gang med en uddan-
nelse eller et job. Tankegangen i mange af projekterne er
så enkel og ligetil, at den let vil kunne kopieres i hele lan-
det.

Fra sport til job
“Hvis ikke du møder op til træning, så mangler dit hold
dig. så ringer de efter dig. Du har værdi og anerkendes for
det, du yder til holdet.” Jesper Bintos, der er projektleder
på “Fra sport til job” i valby ved København, er ikke i tvivl
om, at unge nydanskere kommer flere skridt tættere på ud-
dannelse, fritidsjob og arbejde, når de engagerer sig i sport.

Mandag Morgen fanger ham, kort før han skal hjælpe
to unge nydanskere til deres første fritidsjob i fitnesskæden
sATs på vesterbro. De to unge kommer fra den belastede
valby-bydel Akacieparken, og selv om vesterbro kun lig-
ger en mindre bus- eller cykeltur væk, har de to unge brug
for support både til at finde frem til den jobsamtale, Jesper
Bintos har formidlet, og til at få solgt sig selv rigtigt til job-
bet. “Det er unge, der ikke har det netværk, som danske
unge typisk har. De er vant til ikke at lave andet end at gå
i skole. De har ofte brug for hjælp til helt lavpraktiske ting
som, hvordan man klæder sig til en jobsamtale, og hvor-
dan man finder frem til steder, der ligger uden for de
snævre cirkler, de normalt færdes i.”

Jesper Bintos er en af tre lokale projektledere, der er til-
knyttet projektet, der også kører i Aalborg og på Lolland.
Der er foreløbig tale om et treårigt forløb, der kører til ud-
gangen af i år i samarbejde med Center for Aktiv Beskæf-
tigelsesindsats, CABi, i Århus. Målet er at få 350 unge ny-
danskere i fritidsjob eller uddannelse. Foreløbig har 439
unge været i kontakt med projektet – heraf har 147 fået
job, fritidsjob eller er kommet i uddannelse. ifølge CABi
bygger succesraten på de lokale projektlederes aktive og
opsøgende indsats. De møder de unge i skolen, i fritids-
klubber og i sportsklubber. “projektlederne møder de unge
på de unges præmisser. Det gør, at de unge knytter sig til
projektlederen,” fortæller Jakob rom Johansen fra CABi.
“Målet er, at de unge skal have noget at gå til, frem for at
lave ingenting.” 

Tilknytningen til en sportsklub og et hold kan være is-
bryderen for den unge nydansker i vejen videre mod job
og uddannelse, mener Jesper Bintos. “især unge med
mange problemer har godt af at komme ud af isolationen
og ind i en klub, hvor de får et andet referencepunkt end
at se sig selv som en fra Akacieparken. i klubben finder

man et andet fællesskab, og det kræver, at man møder op
et fast sted på et fast tidspunkt. De erfaringer modner den
unge til at komme i arbejde,” siger han.  

Horsens løfter i flok
Krisen ramte de unge hårdt i Horsens. Mange var gået di-
rekte fra folkeskolen ud i velbetalte ufaglærte job i byen,
der har mange arbejdspladser inden for industri, transport
og byggeri. Men under krisen var de ufaglærte unge de før-
ste til at ryge ud i arbejdsløshed. Det fik kommunen med
borgmester Jan Trøjborg i spidsen til at omsætte byens
motto om, at Horsens løfter i flok, til 28 konkrete initiati-
ver. De skal få de unge ud af den kontanthjælp, som de fle-
ste er havnet i, fordi de som ufaglærte ikke var A-kasse-
medlemmer. Fælles for initiativerne er, at de involverer alle
interessenter i byen: kommunen, erhvervslivet, uddannel-
sesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter. “Kataloget
har betydet, at vi har fået fælles fodslag i Horsens Kom-
mune og blandt alle kommunens interessenter. Det er ble-
vet synligt, at vi trækker i samme retning - og har en fælles
udfordring, som vi løser i fællesskab fra hvert sit “hjørne”
af arenaen,” siger Anita Nørskov fra Horsens Kommune. 

De markant lavere tal for nye unge på kontanthjælp ty-
der på, at indsatsen hjælper. i 2009 var der en nettotilgang
på 509 unge på dagpenge, kontant- eller starthjælp. i 2010
var tallet faldet til 83. 

et af de mange projekter handler om, at nyledige social-
og sundhedshjælpere og -assistenter hentes ind, når det
fastansatte personale skal holde ferie eller på efteruddan-
nelse. “Lige nu uddanner vi vores social- og sundhedsas-
sistenter til ledighed, fordi der ikke er job at få. Men vi ved,
vi kommer til at mangle hænder. ved at få de unge ind i
vikariater giver vi dem kompetencer og netværk, der gør,
at de står bedre, når der bliver ledige stillinger,” siger Anita
Nørskov. 

et andet projekt handler om at skaffe flere praktikplad-
ser til de unge. i løbet af 2010 har det betydet mere end
100 nye praktikpladser i Horsens og nabobyen Hedensted.
en af de virksomheder, der for første gang har oprettet en
praktikplads, er Hedensted-virksomheden Nilan, der laver
energivenlige løsninger inden for ventilation og varme-
pumper. “på baggrund af kommunens kampagne beslut-
tede vi os for at oprette en praktikplads inden for køletek-
nik,” fortæller Carsten Andersen fra Nilan. Han håber på,
at erfaringerne med den første praktikant fører til, at virk-
somheden også fremover kontinuerligt ansætter prakti-
kanter. “vi vil jo gerne have kvalificerede medarbejdere til
produktionen, og så må vi også være med til at uddanne

personlig indsats skaffer svage i job
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dem,” siger han. 
Delresultater fra projektet viser, at 270 unge i 2009 gik

fra at være på kontant- eller starthjælp til at komme i ud-
dannelse. i 2010 steg tallet til 319. Tallet for unge kontant-
og starthjælpsmodtagere, der er kommet i arbejde, ligger
i samme ende. i 2009 kom 239 unge mellem 18 og 29 år i
arbejde, mens tallet steg til 295 i 2010. ikke overraskende
er det især de organiserede unge, der typisk har en uddan-
nelse med sig, der har bevæget sig fra ledighed til uddan-
nelse eller job.  

Fleks- og skånejobbere skaber vækst
“vi vil have et rigtigt arbejde – ikke terapi”. sådan lød start-
skuddet på Huset venture, der er en af landets første soci-
aløkonomiske virksomheder. Den startede som et oprør
mod passiv forsørgelse af en gruppe unge fysisk handicap-
pede, der mødtes på en daghøjskole. et energifelt blev
tændt. “i modsætning til en ildsjæl, så består energifelter
af en gruppe af ildsjæle, der brænder i fællesskab. Det gør
ideerne mere robuste,” siger Kjeld søndergaard, der er ud-
viklingschef i Huset venture i Århus. og det er netop ener-
gifelter rundt om i landet, der har resulteret i en sand
knopskydning af Huset venture-konceptet, der i dag fin-
des fem steder i landet og samlet beskæftiger godt 150 an-
satte. Alene i Århus er der 98 ansatte – heraf arbejder de
87 på særlige vilkår bl.a. som skåne- og fleksjobbere. 

Gruppen af unge fysisk handicappede fik hjælp fra sats-
puljemidlerne til at realisere drømmen om en plads på ar-
bejdsmarkedet. Året var 2000, og Huset venture havde en
håndfuld ansatte. Det første ben i huset var en grafisk virk-
somhed. Her arbejder bl.a. Jesper engelbrecht sørensen,
der er uddannet i huset som medieintegrator. Han har en
muskelsvindlignende sydom og sidder i kørestol. i Huset
venture løser han opgaver indenfor design, programme-
ring og opbygning af hjemmesider.

et andet sted i Huset sidder en tidligere regnskabschef,
der på grund af scelerose havde været nødt til at forlade
sin chefstilling. i Huset venture står han for husets regn-
skaber, men da andre ønskede hans hjælp, opbyggede han
en afdeling for regnskabsservice. i Århus består den afde-
ling i dag af otte ansatte og en elev. Afdelingen har speci-
aliseret sig i at lave regnskabsopgaver for mindre og mel-
lemstore virksomheder, der ikke har behov for og råd til
en fuldtidsansat regnskabsmedarbejder selv. Kundelisten
tæller i dag 47 private virksomheder.

en del af de ansatte i regnskabsafdelingen i Huset ven-
ture kommer fra den regnskabsuddannelse, som Huset
selv har etableret. “Man kan godt sidde i kørestol og lave
regnskaber,” siger Kjeld søndergaard. regnskabsuddannel-
sen er den første i af en række funktionsuddannelser, som
Huset venture håber at etablere. Foreløbig er resultaterne
lovende. 80 pct. af de regnskabsuddannede fra Huset ven-
ture er i dag i arbejde – størstedelen i mindre private virk-
somheder, hvor de arbejder som fleksjobbere.

på tegnebrættet ligger en uddannelse, hvor handicap-
pede, stressramte eller nedslidte kan få en turismeuddan-

nelse i samarbejde med Huset ventures afdeling i ringkø-
bing, der bl.a. giver kompetencer til at stå for turismefrem-
stød. en anden plan lyder på en pædagogisk kokkeuddan-
nelse, der skal klæde nedslidte ufaglærte kvinder på til at
varetage jobfunktioner i daginstitutioner, der kombinerer
madlavning og pædagogisk arbejde. “vi ser hele tiden på,
hvor der kan være egnede områder, hvor der mangler
hænder, og hvor der er egnede folk med handicap, der blot
mangler den uddannelsesmæssige baggrund,” siger Kjeld
søndergaard.

Den tænkning har ført til udviklingen af endnu et fag-
område i Huset venture: en kursus- og afklaringsdel. År-
hus Kommune betaler i dag Huset venture for at stå for
afklaring af handicappede borgeres arbejdsevner. Huset
venture bruger her bl.a. egne afdelinger som praktiksteder.
“vi går efter at finde ressourcerne hos dem med handicap,”
siger Kjeld søndergaard. Huset venture udfører dermed
en opgave, der før ville ligge hos det offentlige. “Det er folk,
som kommunerne måske har siddet med i årevis uden at
få deres sag afklaret. Her følger vi dem hele vejen til enten
revalidering, uddannelse, fleksjob eller førtidspension,” si-
ger Kjeld søndergaard. 

Han betegner Huset venture som et “Community inter-
est Company” – en virksomhed, der udfører opgaver, som
det offentlige er ansvarlige for. “vi udfører opgaverne på
en funktionel måde, da vi kan bevæge os som det private
marked. Det kan det offentlige ikke, da de er bundet af love
og regler,” siger Kjeld søndergaard. Da krisen ramte, ko-
stede det således også medarbejdere hos Huset venture.
“Men det forstår de ansatte godt. Hvis andre skal betale for
vores ydelser, så må vi også fungere som en virksomhed,”
siger han. 

Alt overskud i Huset geninvesteres og sikrer videreud-
vikling af virksomheden. Foreløbig rummer Huset ven-
ture mennesker med forskellige fysiske handicap, men
også stressramte og udbrændte mennesker. i Aalborg er et
projekt undervejs, der er målrettet psykisk handicappede.
“vores koncept bygger på så enkel en tænkning, at alle
kommuner må have et sted som vores i løbet af de kom-
mende år,” lyder forhåbningen fra Kjeld søndergaard. 
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Ring til os på tlf. 4580 2037, eller besøg os på www.valcon.dk

Hvor bor jeres innovation?

Har I også udfordringer med at systematisere og øge værdiskabelsen 
i den innovation, der bedrives i jeres organisation? Innovation og 
løbende forbedringer af, hvordan vi arbejder og løser vores opgaver, 
er ikke bare noget, der opstår, fordi vi er så heldige at have nogle 
engagerede ildsjæle. Det kræver ledelse. 

I private virksomheder, der lever af at være innovative og udvikle 
deres services og produkter, er ledelsen og styringen af innovationen 
en lige så vigtige ”støttefunktion” som for eksempel økonomi, HR, 
kvalitet og it. 

Valcon har 10 års erfaring med at få innovation til at virke og 
blive til nye produkter, nye arbejdsmetoder, nye måder at møde 
kunderne/borgerne på. 

Lad os tage en snak om, hvor innovationen bor hos jer, og hvordan 
vi gør den til et afgørende instrument til både at effektivisere og 
udvikle jeres organisation og jeres services – med fokus på bedre 
velfærd.
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Sunde 
sammenhænge:
Hvordan skaber vi sammen-
hæng på sundhedsområdet og
mellem sundhedsområdet og
andre områder, f.eks. ældre-
området, så borgeren oplever
helstøbte forløb?
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DET ER IKKE PENGE, men sammenhæng, der er den stør-
ste mangelvare i det danske sundhedssystem. For selv om
der rundtom i landet findes gode eksempler på nybrud og
innovative løsninger, der styrker samarbejdet mellem de
mange forskellige aktører, er det store billede fortsat, at den
kroniske mangel på koordination forringer kvaliteten af
behandlingen for den enkelte patient og øger udgifterne
mere end nødvendigt.
Problemet har efterhånden været diskuteret i årtier. Men

ifølge senior-projektleder Jakob Kjellberg, Dansk Sund-
hedsinstitut, er det stadig “det absolut største problem” i
det danske sundhedsvæsen: “Det er positivt, at der rundt
omkring er sat projekter i gang, som bl.a. styrker sammen-
hængen mellem sygehuse, praktiserende læger og den
kommunale ældrepleje. Men der er meget lang vej igen,
før vi er i mål,” siger han.
Den udfordring bliver ikke mindre i de kommende år,

hvor især fire udviklingstendenser vil gøre sammenhæn-
gen i sundhedsvæsenet til den måske vigtigste sundheds-
politiske udfordring:

DET ALDRENDE SAMFUND

• Det voksende antal ældre og de ældres højere sygelighed
vil med sikkerhed øge behovet for tværgående samar-
bejde. De ældre er storkunder i det danske sundheds-
væsen, og deres sygdomme er ofte komplekse, så det
f.eks. bliver sværere at trække klare grænser mellem be-
handling og pleje.

ÆNDRET SYGDOMSBILLEDE

• Stadig flere får kroniske sygdomme, som kræver lang-
varig og mangesidig forebyggelse, behandling og reha-
bilitering. Antallet af personer med flere forskellige kro-
niske sygdomme øges også.

ACCELEREREDE BEHANDLINGSFORMER

• Øget brug af ambulant behandling og sammedags-ki-
rurgi har reduceret antallet af liggedage på landets sy-
gehuse betydeligt gennem de senere år. Den udvikling
vil fortsætte, og det vil stille øgede krav til samordning
af behandling, pleje og rehabilitering af udskrevne pa-
tienter.

ØGEDE PATIENTKRAV

• Stadig flere ressourcestærke patienter søger selv viden
og stiller krav, når de møder sundhedsvæsenet. De for-
venter både individuel og sammenhængende behand-
ling.

Hvordan den udfordring skal løses i en periode med knap-
hed på økonomiske og personalemæssige ressourcer, er
der ingen enkel opskrift på. Ifølge professor i almen me-
dicin ved Aarhus Universitet, Frede Olesen, skyldes det
bl.a., at forskning i, hvordan sundhedsvæsenet bedst orga-
niseres, er et særdeles forsømt område i Danmark: “Vi
mangler viden om de mest banale forhold. F.eks. om fire
ambulante kontroller om året er bedre end tre, og om de
alle bør foretages på et sygehus, eller om nogle af dem lige
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så godt kunne foregå hos den praktiserende læge. Det
medfører en utrolig konservatisme i den måde, vi organi-
serer os på.”
En stærkere forskningstradition på det område kunne

ifølge Frede Olesen f.eks. også få flere læger til at engagere
sig mere i ledelses- og organisationsudviklingen: “I øje-
blikket er de nok lidt for tilbøjelige til at søge hen i deres
forskningslaboratorier og bort fra de daglige udfordringer,”
siger han.
Frede Olesen er dog heller ikke særlig imponeret af,

hvordan vi anvender den viden om organisering, som
trods alt eksisterer. Som oftest bliver den ikke omsat i
praksis – enten fordi logistikken ikke er på plads, eller
fordi informationerne om patienterne ikke udveksles hur-
tigt og effektivt nok: “Her kunne vi lære meget af medici-
nalindustrien. Havde det været en pille, ville lægerne blive
tæppebombet med besøg, konsulenter, kursustilbud, op-
følgende forsøg, overvågning osv. Det maskineri findes
ikke, når det gælder om at etablere en anderledes organi-
sering,” siger han.

En meget kompleks opgave
Det danske sundhedsvæsen er et komplekst system af
mange forskellige enheder med meget forskellige mål,
værdier, interesser og kompetencer. Se figur 1. 
Arbejdet med forebyggelse, sundhedsfremme, rehabili-

tering og pleje ligger i kommunernes sundheds- og soci-
alforvaltninger. Sygehuse og ambulatorier er regionernes
ansvar. Praktiserende læger og speciallæger er selvstæn-
dige erhvervsdrivende. Og oven over det hele svæver sta-
ten, der står for den overordnede styring via lovgivning,
bevillinger, afgiftspolitik, incitamentsstrukturer og over-
enskomster med de mange forskellige personalegrupper. 
Konstruktionen er indrettet ud fra en meget forældet

opfattelse af, at væsenets hovedopgave er at behandle
akutte sygdomme og sende patienterne hjem igen efter
endt behandling. Det harmonerer slet ikke med det nuti-
dige sygdomsbillede, hvor ca. 1,5 millioner patienter med
kroniske sygdomme lægger beslag på ca. 80 pct. af sund-
hedsudgifterne. 
Kroniske patienter er ikke kun afhængige af, om en be-

stemt afdeling på et bestemt sygehus er dygtig til at be-
handle sygdommen, men også af, om de forskellige aktører
og sektorer er i stand til at etablere et samarbejde, der giver
dem adgang til livslang hjælp – og i bedste fald til selv at
kontrollere deres sygdomme.
Noget lignende gælder de ældre medicinske patienter,

der ofte lider af flere forskellige kroniske sygdomme og
derfor falder mellem flere forskellige stole i det specialise-
rede sundhedsvæsen, hvor hospitalsafdelinger og special-
læger typisk er eksperter i en enkelt sygdom. Resultatet er
dyre genindlæggelser til skade for både patienten og de of-
fentlige kasser. Et større samarbejde med de praktiserende
læger og den kommunale hjemmesygepleje kunne være
en måde at afhjælpe problemet på.
De seneste år er der gennemført adskillige reformer af

både ansvarsfordeling og incitamenter – f.eks. kommunal-
reformen og takststyringen af sygehusene. Men det har
hverken rykket afgørende ved den grundlæggende orga-
nisatoriske struktur eller ved den årelange debat om
manglende sammenhæng, der ifølge lektor i organisa-
tionssociologi ved Aalborg Universitet, Janne Seemann,
kan spores tilbage til de såkaldte perspektivplaner i begyn-
delsen af 1970’erne. Løsningsforslagene er også de samme:
“Dengang hed det sig, at vi skal have spredt flere gode ek-
sempler på at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet. I
dag hedder det, at vi skal udvide kendskabet til best prac-
tise,” siger hun.
Når det ikke er så nemt, skyldes det bl.a., at viden ikke

bare spreder sig pr. automatik i de mange stærke fagpro-
fessionelle bureaukratier, som sundhedsvæsenet består af:
“Forudsætningen for, at viden kan sprede sig og også blive
implementeret, er, at den er i overensstemmelse med de
herskende fagprofessionelle praksisser og logikker. Det
gælder også om at skabe medejerskab. Det nytter f.eks.
ikke noget, at man fra centralt hold udgiver en masse pæne
rapporter om, hvordan man kan og skal samarbejde med
de andre sektorer, når systemet i øvrigt tilsiger, at hver en-
kelt enhed først og fremmest skal koncentrere sig om at få
sin egen bundlinje til at hænge sammen,” siger hun.
I en undersøgelse af videnspredning i sundhedsvæsenet,

som hun gennemførte for nogle år siden, viste det sig også,
at modtagelsen af budskabet i høj grad afhang af, hvem af-
senderen var. I Jylland var det karakteristiske mønster, at
man havde svært ved at fæste lid til noget, som ikke var
udviklet lokalt. Og jo tættere man kom på København, jo
mere eftersøgte man sine løsninger i det store udland.

Flere med multisygdomme
En anden årsag til, at det har været så svært at omsætte
ord til handling, er ifølge Janne Seemann den helt enkle,
at sundhedsvæsenet er så komplekst, at det i sig selv udgør
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Figur 1: Det danske sundhedsvæsen er et meget komplekst 
system af mange forskellige enheder med meget forskellige 
mål, værdier, interesser og kompetencer.

De udførende niveauer i det danske sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenets bermudatrekant

Kilde: Mandag Morgen.

Almen praksis Kommunalt system

Regioner/Sygehuse

Borger
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en enorm barriere for realiseringen af et “sømløst” system:
“Sundhedsvæsenet står på den ene side med et stort behov
for tværgående processer, men på den anden side med den
sværest tænkelige situation at udvikle og anvende dem i.
Det betyder bestemt ikke, at man skal stille sig tilfreds med
den nuværende tilstand. Men det er nok urealistisk at fore -
stille sig, at vi skulle være i stand til at skabe et sundheds-
væsen helt uden overgangsproblemer,” siger hun. 
Den store kompleksitet medfører også, at de involverede

parter selv kan have meget vanskeligt ved at overskue,
hvordan målsætningen om et samarbejde på tværs af sek-
torer, professioner og politiske niveauer skal omsættes i
praksis: “Derfor er der en tendens til, at alle de gode inten-
tioner om bedre sammenhæng bliver parkeret på visions-
og planlægningsniveauet i stedet for at blive omsat til
konkret handling,” siger Janne Seemann.
Rent organisatorisk er der ikke meget, der peger på, at

opgaven bliver nemmere. I forvejen er sundhedsvæsenet
et system, der er kendetegnet ved en høj grad af speciali-
sering og arbejdsdeling. Og den udvikling vil med sikker-
hed accelerere i takt med den teknologiske og lægefaglige
udvikling: “Specialisering og arbejdsdeling giver fordele i
kraft af mere præcis og sikker behandling af den enkelte
sygdom, og set fra det synspunkt er der god mening i den
fortsatte specialisering og arbejdsdeling, der er lagt op til
i det danske sygehusvæsen. Men bagsiden er, at det øger
fragmenteringen og står i stærk kontrast til kravom  og be-
hov for mere helhed i patienternes samlede behandlings-
forløb,” påpeger hun.
Janne Seemann hæfter sig også ved, at den seneste kort-

lægning af befolkningens sundhedstilstand i bl.a. Region
Midtjylland viser, at der ikke alene er sket en markant for-
øgelse af borgere med kroniske lidelser i perioden 2006-
2010, men også, at stigningen først og fremmest skyldes et
stigende antal personer med flere kroniske sygdomme (se
figur 2): “Det er en kæmpemæssig udfordring for et stadigt
mere specialiseret sundhedsvæsen. I forvejen har det
enormt svært ved at tackle de enkelte kronikergrupper
som f.eks. diabetes- og KOL-patienter, der kræver samar-
bejde på tværs af sektorerne. Hvordan skal det så ikke gå,
når man derudover skal koordinere endnu mere på tværs
af de lægelige specialer, fordi en voksende del af patien-
terne har multisygdomme.”

Ulogisk incitamentsstruktur
Jakob Kjellberg ser et grundlæggende problem i den nu-
værende incitamentsstruktur: “Der er både lokalt og cen-
tralt mange udmærkede tiltag, men understøttes de ikke
af den samlede incitamentsstruktur, skal man ikke for-
vente alverden,” siger han.
Blandt de seneste års positive tiltag nævner han bl.a. de

såkaldte pakkeforløb på sygehusene, hvor taksterne er ble-
vet indrettet, så det f.eks. ikke mere er en underskudsfor-
retning at gennemføre fire undersøgelser af en patient på
en enkelt dag  i stedet for at sprede det over flere dage. De
såkaldte forløbsydelser, der i højere grad inddrager de
praktiserende læger i arbejdet med de kroniske patienter,
er ifølge Jakob Kjellberg også et lille fremskridt. Han ser
ligeledes frem til det elektroniske medicinkort, der efter
planen skal implementeres i år. Det vil gøre det muligt for
alle aktører at finde ud af, hvilken form for receptpligtig
medicin den enkelte patient har fået udskrevet. På det
mere lokale plan hæfter han sig ved, at bl.a. en række vest-
jyske kommuner er gået i gang med at udmønte en gam-
mel idé om et tværgående samarbejde om de ældre medi-
cinske patienter. Se artiklen side 51.
Især det sidste ser han som en stor gevinst, fordi det er

et eksempel på samarbejde mellem alle tre aktører på om-
rådet: sygehuset, den praktiserende læge og den kommu-
nale ældrepleje.
“Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man skaber

bedre sammenhæng mellem de forskellige sektorer. Og
selv om det stadig langtfra er implementeret i det danske
sundhedsvæsen, er det dog et skridt i den rigtige retning.
Mange af de andre udmærkede nyskabelser rummer ikke
det samme potentiale, fordi de ofte begrænser sig til en en-
kelt sektor – f.eks pakkeforløbene, der kun berører syge-
husene.”
Jakob Kjellberg mener også, at man kan spore en vis

fremdrift i de såkaldte sundhedsaftaler, der indgås mellem
regionerne og de enkelte kommuner: “Hvor første gene-
ration var forholdsvis luftige, er der kommet mere indhold
i anden generation.”
Smertensbarnet er ifølge Jakob Kjellberg den kommu-

nale medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter, der
forstærker kasse- og silotænkningen. Den styrker ikke
kommunernes incitament til forebyggelse eller til at hindre
genindlæggelser.
Medfinansieringen er skruet sammen af et grundbidrag

pr. indbygger og et aktivitetsbidrag pr. patient. Se figur 3.
Når det har været en fiasko, skyldes det, at grundbidraget
selvsagt ikke giver kommunerne noget incitament, og at
aktivitetsbidraget ikke er tilstrækkelig målrettet, men gæl-
der for alle typer sygdomme – uanset om kommunen har
en mulighed for at forebygge eller ej. Dertil kommer, at det
er skruet så ulogisk sammen, at det f.eks. også omfatter en
medfinansiering af f.eks. de praktiserende læger og fysio-
terapeuter – altså to grupper, som kommunerne naturligt
ville alliere sig med, hvis de f.eks. skulle styrke den patient -
rettede forebyggelse og hindre genindlæggelser.

Figur 2: Antallet af borgere med kroniske sygdomme vokser. Væksten skyldes 
først og fremmest et stigende antal personer med flere kroniske sygdomme.

Forekomst af kroniske sygdomme i Region Midtjylland 
2006-2010, pct. 

Stigende antal multisyge

Kilde: Region Midtjylland.

 Ingen  1  2-3  4 eller flere 
 sygdom sygdom sygdomme sygdomme

2006 37 29 25 8

2010 32 30 28 10
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Ledere, der tænker på tværs
At en bedre incitamentsstruktur er en del af svaret, er
Frede Olesen ikke uenig i. Men han mener, at der skal
mere til. Han er faktisk stærkt bekymret over den incita-
mentstænkning, der har bredt sig i sundhedsvæsenet i de
senere år: “Hvor vi tidligere fik løst nogle opgaver, fordi
der var et stort behov, er næsten alt samarbejde nu bygget
op om, hvorvidt det kan betale sig. Det gælder hele vejen
rundt: Kommuner, der ikke mener, det betaler sig at reha-
bilitere patienter. Praktiserende læger, der ikke vil gøre en
indsats uden et nyt honorar. Og sygehuse, der tænker mere
i DRG-takster end i medicinske behov.”
Ifølge Frede Olesen undergraver den tænkning vel-

færdssamfundets overordnede princip: At svaret på et be-
hov ikke kun bør afhænge af kroner og øre, men også af
menneskelige og etiske værdier.
Ud over at øge forskningen på organisationsområdet

mener han, at der er hårdt brug for at styrke ledelsesud-
viklingen i hele sundhedssektoren: “Vi savner i for høj grad
den type ledere, der målrettet søger at løse et problem som
f.eks. behandlingen af diabetes i en region. Nogen skal be-
handles i kommunen, nogen hos den praktiserende læge
og andre på sygehuset. Opgaven er nu at skabe en ledel-
sesstruktur, der sikrer, at det sker i et samarbejde og på den
mest hensigtsmæssige måde.”
Når det ikke er tilfældet i højere grad end i dag, skyldes

det ifølge Frede Olesen, at vi stadig ikke har forstået, at le-
delse kræver særlige kompetencer: “Groft sagt giver vi sta-
dig overlægestillingerne til de gode forskere, selv om de
hverken er uddannet til at være ledere eller har forstand
på det. Sådan ville man aldrig gøre i det private erhvervsliv.
Her ville man udnævne personer til ledere, der kan få tin-
gene til at fungere.”
Janne Seemann er enig i, at ledelsesudviklingen i sund-

hedsvæsenet skal bevæge sig langt mere på tværs af hie-
rarkierne: “Problemet er, at sundhedsvæsenets ledere kun
fungerer som ledere af hierarkier eller specialiserede siloer.
Skal der skabes større sammenhæng, forudsætter det, at
de i langt højere grad lærer at lede i alliancer på tværs af

politiske niveauer, sektorer og professioner. Interorganisa-
torisk ledelse er stærkt, stærkt underudviklet i et samfund
som vores – skønt vi bryster os af at være et netværkssam-
fund.”
Janne Seemann understreger, at det netop ikke er top-

down-ledelse, hun efterlyser: “Når sundhedsvæsenet mod
alle organisatoriske odds alligevel ikke er faldet fuldstæn-
dig fra hinanden, skyldes det især, at der i og mellem de
udførende niveauer i fagprofessionelle organisationer ty-
pisk  udvikler sig en række uformelle rutiner og tavs viden,
der skaber større sammenhæng mellem de forskellige en-
heder. Mange af de ting ville formentlig blive truet, hvis
man gennemtvang en ordning, hvor det først og fremmest
var den formelle regulering, der skulle skabe sammenhæn-
gen.”
Jakob Kjellberg er enig i, at en større sammenhæng i sid-

ste ende er en ledelsesmæssig udfordring: “Gode incita-
menter kan understøtte samarbejdet mellem de forskellige
sektorer. Men skal det for alvor blive til noget, kræver det
et stort ledelsesmæssigt fokus og en helt anden samar-
bejdskultur. I øjeblikket er det lidt for personafhængigt og
tilfældigt, om der skabes gode samarbejdsrelationer. Stri-
den mellem regioner og kommuner om, hvorvidt patien-
terne bliver udskrevet for tidligt fra sygehusene, er et godt
eksempel på, hvor uhensigtsmæssigt sundhedsvæsenet
fungerer i øjeblikket. Forudsætningen for, at vi overhove-
det har råd til at have en dynamisk sygehussektor og tage
nye behandlingsformer i brug, er, at en række af sygehu-
senes nuværende opgaver overtages af kommunerne og de
praktiserende læger,” siger han.

Poul Albret pal@mm.dk

Figur 3: Næsten en femtedel af regionernes sundheds-
udgifter finansieres af kommunerne, der dog stort set ikke 
har mulighed for at påvirke beløbet.

Finansiering af det regionale sundhedsvæsen i 2010, mia. 
kr.

Meningsløs medfinansiering

Kilde: Danske Regioner.

Bloktilskud fra staten 77,1

Aktivitetsbestemte tilskud fra staten 2,6

Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne 10,6

Grundbidrag fra kommunerne 6,7

Andet 1,4



     

Sådan lyder det ofte, når der deles viden 
mellem kommuner og deres interessenter.

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 
rammer hver uge 50.000 læsere, som har 
det til fælles, at de beskæftiger sig med 
velfærdssamfundet.
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redaktionen på 33 70 30 18.
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DER ER ENKELTE LYSPUNKTER i det organisatoriske
mørke, når det gælder ambitionerne om at skabe mere
tværgående samarbejde mellem sundhedsvæsenets aktø-
rer. Men i betragtning af, at Danmark er et lille og for-
holdsvis overskueligt land, er der meget lang vej fra nye
indsigter til implementering og spredning af konkrete
samarbejdsmodeller. Selv de mest løfterige modeller er
længe om at hæve sig fra lokalt til nationalt niveau.  

Shared care i hele landet
Det mest succesfulde eksempel er den såkaldte “fynske”
model for behandling af diabetes, der for længst har ud-
viklet sig til en folkesygdom. Godt 270.000 danskere har
fået stillet diagnosen, og næsten lige så mange går for-
mentlig rundt uden at vide, at de lider af sygdommen.
Yderligere ca. 850.000 danskere har forstadier til diabetes,
og ca. hver tredje af disse vil udvikle type 2-diabetes inden
for de næste 3-4 år.
For snart ti år siden tog det daværende Fyns Amt fører-

trøjen på området ved at indføre en såkaldte shared care-
model, hvor behandlingen af patienterne satte fokus på
samarbejdet mellem de praktiserende læger og sygehuse-
nes ambulatorier. Formålet var at sikre en bedre udnyttelse
af den specialiserede lægefaglige kapacitet, forbedre be-
handlingskvaliteten og skabe en mere effektiv ressour-
ceudnyttelse.
Modellen byggede på den iagttagelse, at nogle diabetes-

patienter kun kom på sygehuset, mens andre kun kom hos
deres praktiserende læge – og at der var fordele ved begge
dele. På sygehuset kunne patienterne få den mest effektive
behandling, men den praktiserende læge havde et bredere
kendskab og viden om patientens sociale forhold. Kunne
man skabe et system, hvor patienten kunne trække på
begge dele, ville det være en fordel for alle parter. 

Rygraden i det nye system var en fælles database, der in-
deholdt behandlingsresultaterne fra sygehusenes ambula-
torier, de praktiserende læger, øjenlæger mv. Databasen
gav alle de involverede mulighed for overvåge deres egen
indsats og sammenligne den med andre.
I dag er modellen udbredt til hele Region Syddanmark

og Region Nordjylland, mens de tre øvrige regioner har
etableret databaser og forløbsprogrammer, der også om-
fatter andre kroniske sygdomme som f.eks. rygelunger og
hjertesvigt.
At det ikke er lykkedes at udbrede den fynske model til

hele Danmark, er idemanden bag modellen, overlæge på
Odense Universitetshospital Henning Beck-Nielsen, dog
ikke spor skuffet over.  “Konceptet for den fynske model
er blevet udbredt, og det er det vigtigste. Men ligesom med
den elektroniske patientjournal har det været svært at blive
enige om et landsdækkende system, fordi man på regions-
og sygehusniveau har sine egne ideer om, hvad der funge-
rer bedst.”
At princippet har gået sin sejrsgang, fremgår bl.a. af den

overenskomst, som de praktiserende lægers organisation,
PLO, og Danske Regioner efter stort besvær indgik lige før
nytår. Et af problemerne med den fynske model har været,
at kun ca. halvdelen af de praktiserende læger har deltaget.
Ifølge den nye overenskomst skal alle praktiserende læger
i Danmark med. Mod særskilt betaling skal de inden to år
tilslutte sig en fælles database, hvorfra de kan få kvalitets-
rapporter om, hvor god deres egen behandling af patien-
terne er sammenlignet med gennemsnittet i kommunen,
regionen og hele landet. 
Det handler i første omgang om diabetes, men kommer

også til at gælde for kroniske sygdomme som rygerlunger,
hjertesvigt, åreforkalkning, stress, angst og depression.
Da denne landsdækkende database automatisk videre-

Nye samarbejdsmodeller 
spredes langsomt

HOVEDPUNKTER
• Det går fremad med at skabe større sammenhæng i sundhedssy-

stemet
• Det gælder både optimeringen af behandling af kroniske og ældre

medicinske patienter
• Til gengæld er arbejdet med udvikle forebyggende helbredsunder-

søgelser gået helt i stå



sender data til det såkaldte Nationale Indikator Projekt,
der i forvejen bl.a. registrerer data fra diabetesbehandlin-
gen på landets sygehuse, får man dermed for første gang
et totalbillede af kvalitetsudviklingen i den samlede be-
handling af diabetes i hele landet og i f.eks. de enkelte re-
gioner.
Det er de praktiserende lægers og regioners fælles enhed

for kvalitetsudvikling, DAK-E, der står bag udviklingen af
det dataprogram, som lægerne skal anvende. Ifølge chefen
for DAK-E, Søren Friborg, kan det nye system ses som en
direkte udløber af arbejdet med den fynske model, som
han selv var med til at udvikle. “Styrken ved det nye system
er, at registreringen af data hos de praktiserende læger
stort set foregår automatisk, hvilket jeg allerede dengang
mente var forudsætningen for, at systemet kunne blive
landsdækkende.”
Ifølge Søren Friborg skal der dog stadig arbejdes med

at gøre systemet endnu mere anvendeligt: “I princippet har
både patienter og praktiserende læger også adgang til alle
data fra sygehusenes ambulatorier. Men vi skal have fundet
ud af, hvordan det hele kan præsenteres på en mere bru-
gervenlig måde. Derudover mangler vi også at gøre det
muligt for patienter, der f.eks. selv måler deres blodtryk el-
ler blodsukker, at skrive det ind i databasen.”

Vestjylland i front
Et lidt mindre succesfuldt eksempel på implementering er
den såkaldte Glostrup-model, der handler om at undgå
genindlæggelser af ældre medicinske patienter. I det oprin-
delige forskningsprojekt, der blev afsluttet i 2005, fik alle
patienter over 78 år, der blev udskrevet fra Glostrup Ho-
spital, et opfølgende besøg af deres praktiserende læge og
en kommunal hjemmesygeplejerske en uge efter udskriv-
ningen. Formålet var at gennemgå patientens medicinske
behandling, sygehusets behandlingsplan og behovet for
kommunale hjælpeforanstaltninger. Dette blev fulgt op
med tilbud om yderligere to besøg eller konsultationer hos
egen læge med henblik på opfølgning og justering af den
medicinske behandling og øvrige behov. Se figur 1. 
Resultatet af denne simple foranstaltning er bemærkel-

sesværdig. I forhold til en sammenlignelig kontrolgruppe
reducerede man på et halvt år antallet af genindlæggelser
med 23 pct., hvilket gav en samlet økonomisk nettobespa-
relse på ca. 5.000 kr. pr. patient.
Alligevel er det synd at sige, at ideen har bredt sig som

en steppebrand i resten af regionen. Ifølge Lars Rytter, der
som praktiserende læge i Albertslund og praksiskoordi-
nator på Glostrup Hospital er en af projektets bagmænd,
skyldes det bl.a., at man ikke har kunnet få en aftale med
de praktiserende læger i Hovedstaden på grund af de over
to år lange overenskomstforhandlinger mellem lægerne og
regionerne: “Regionen bevilgede allerede pengene fra
2010, men det er strandet på den manglende aftale,” siger
han.
Det er dog næppe den eneste forklaring, for allerede i

2009 lykkedes det i Region Midtjylland at indgå en aftale

med de praktiserende læger, så man kunne få modellen op
at stå i de seks kommuner i det tidligere Ringkøbing Amt:
kommunerne Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ring-
købing-Skjern og Ikast-Brande.
tFormålet med dette projekt, der er iværksat i bredt sam-

arbejde mellem de pågældende kommuner, Hospitalsen-
heden Vest og de praktiserende læger i området, er først
og fremmest at finde ud af, om det oprindelige forsknings-
projekt kunne implementeres i en større skala.
Ifølge praksisudviklingskonsulent i Region Midtjylland,

Lars Foged, der som praktiserende læge selv er deltager i
projektet, er de foreløbige resultater særdeles positive: “Pa-
tienterne er glade for det, og for den praktiserende læge er
det en forholdsvis overkommelig opgave, fordi der kun er
tale om 5-8 opfølgende besøg om året. Men dertil kommer,
at det er en unik mulighed for at styrke samarbejdet mel-
lem de praktiserende læger og den kommunale hjemme-
sygepleje,” siger han.
Om man vil opnå de samme økonomiske gevinster som

i det oprindelige projekt, er endnu for tidligt at udtale sig
om. Den færdige rapport fra Dansk Sundhedsinstitut
(DSI) vil først ligge klar i slutningen af marts. Den vil også
vise, hvordan gevinsten fordeler sig mellem kommuner og
region. Ifølge kontorchef Jens Bejer Damgaard, Region
Midtjylland, der er ankermand på projektet, er forventnin-
gen dog allerede nu, at ordningen skal udvides til at om-
fatte hele regionen.
Hvorfor det er Midtjylland og ikke Hovedstaden, der

har taget førertrøjen, er ikke helt nemt at blive klog på. Lars
Foged vurderer, at hovedforklaringen er et meget tillids-
fuldt samarbejde mellem regionen og det såkaldte prak-
sisudvalg – de praktiserende lægers lokale faglige organi-
sation. Desuden har han selv i flere sammenhænge sam-
arbejdet med en af Glostrup-projektets bagmænd, Lars
Rytter, og har derfor kunnet fungere som “lokal ambassa-
dør” for projektet. Endelig peger han på, at jorden var gø-
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Figur 1: I det oprindelige forskningsprojekt på den 
københavnske vestegn reducerede man inden for et halvt 
år de ældres genindlæggelse med 23 pct.

Implementering af opfølgende hjemmebesøg i seks 
kommuner i Region Midtjylland

Glostrup-modellen i Vestjylland

Kilde: Region Midtjylland.
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det for projektet, fordi ideen om de såkaldte forebyggende
hjemmebesøg for de over 75-årige, der for længst er blevet
en landsdækkende ordning, i sin tid først blev implemen-
teret netop i Ringkøbing Amt.

Forebyggelse i tomgang 
Knap så positiv er historien om det såkaldte Sundheds-
projekt Ebeltoft. Det blev iværksat i starten af 90’erne for
at finde ud af, om man kunne mindske risikoen for hjerte-
kar-sygdomme ved en forebyggende indsats af den prak-
tiserende læge. Deltagerne, der både omfattede en inter-
ventions- og en kontrolgruppe, var 30-50-årige mænd og
kvinder. Interventionsgruppen fik tilbudt en helbredsun-
dersøgelse, en vurdering af deres risiko for hjerte-kar-syg-
domme og en vejledende samtale om sundhedsfremme.
Resultatet var kort fortalt, at antallet af patienter med

høj eller meget høj risiko for hjerte-kar-sygdomme blev
halveret, og at de forholdsvis beskedne ekstraudgifter var
tjent ind igen i løbet af seks-syv år. Selv om det umiddel-
bart lyder som en fornuftig investering, har projektet kun
sat sine spor i Ebeltoft-området.
Det hører med til historien, at idemanden, Torsten Lau-

ritzen, der er praktiserende læge og professor ved Aarhus
Universitet, selv var skeptisk, da han satte forsøget i gang.
Han gjorde det udelukkende, fordi han savnede forsk-
ningsresultater fra det forebyggende område. Hans egen
vurdering var dengang, at det ville være spild af tid, fordi
helbredsundersøgelser blot ville skabe bekymrede borgere,
som gik hyppigere til læge. Det er i høj grad den mistanke,
som stadig hviler over projektet – og som siden har udløst
hede diskussioner mellem bl.a. forskere ved Aarhus og Kø-
benhavns Universitet.
Torsten Lauritzen, der efterhånden har banket på rigtig

mange døre, undrer sig meget over, at det endnu ikke er
lykkedes at komme videre, men har ikke opgivet endnu:
“Vi vil meget gerne prøve at implementere og optimere
det i en større kommune. Men selv om vi har været tæt på
en aftale, er det ikke lykkedes endnu.”
Hos en af de seneste mulige partnere, Randers Kom-

mune, er det tilsyneladende strandet på, at Region Midt-
jylland skal spare penge. Her var det ifølge Torsten Lau-
ritzen tanken, at man også ville anvende de forebyggende
undersøgelser og -samtaler til at screene deltagerne for
diabetes-2.
At udviklingen er gået totalt i stå, er nærmest uforstå-

eligt i betragtning af, at det er det sundhedsprojekt, som
ifølge en række fremtrædende sundhedsøkonomer vil give
mest sundhed for pengene. Ifølge deres cost-benefit-ana-
lyse vil hver investeret krone i forebyggende helbredsun-
dersøgelser give en samfundsøkonomisk gevinst på 26 kr.
Se MM07, 2011. 
Dertil kommer, at en af landets største lægefaglige au-

toriteter på området, Dansk Selskab for Almen Medicin
(DSAM), for et par år siden nedsatte en arbejdsgruppe, der
en gang for alle skulle gøre ende på stridighederne ved at
gennemføre en kulegravning af evidensen for forebyg-

gende undersøgelse og -samtaler.
Resultatet kom i februar 2009, hvor DSAM og PLO i

fællesskab betegnede Ebeltoft-undersøgelsen som interes-
sant, fordi den som en af de første i verden viste, at en sy-
stematisk forebyggende indsats gav en positiv virkning. Da
resultaterne allerede var ved at være gamle, foreslog man
en opfølgningsundersøgelse i noget større skala end den
oprindelige.
Ifølge formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin,

Roar Maagaard, står den anbefaling stadig ved magt: “Min
tilgang til spørgsmålet er, at der i mange forskellige sam-
menhænge – f.eks. via sundhedsforsikringer eller kommu-
nale tilbud – i stigende grad gennemføres alle mulige for-
skellige former for helbredsundersøgelser. Jeg tror, at det
ville være gavnligt for den samlede befolkning, hvis vi an-
vendte de kræfter på en mere systematisk måde – og i før-
ste omgang afprøvede den ide i et større område end Ebel-
toft.”

Poul Albret pal@mm.dk 



Teknologi kan blive en af de helt store drivere i fornyelsen
af velfærdssamfundet. Og i en række tilfælde kan digitale
løsninger være med til at lette informationsflowet mellem
de mange aktører, der indgår i et behandlingsforløb.

Sår i Syd
’Sår i Syd’ er et telemedicinsk projekt, som ved hjælp af nye
innovative teknologier optimerer både arbejdsproces og
behandlingsresultat i forhold til sårbehandling af ældre.
Projektet blev igangsat i 2006 af det daværende Sønder-
jyllands Amt og har til formål at forbedre sårbehandlingen
hos ældre i hjemmet. Initiativet er et samarbejde mellem
læger og hjemmesygeplejersker i fire kommuner om be-
handlingen af godt 250 ældre medborgere med kroniske
sår. Initiativet består i, at hjemmesygeplejerskerne, når de
besøger borgerne, tager billeder af sårenes udvikling og
derefter fremsender dem til lægen, som får mulighed for
at tage stilling til den videre behandling.
Resultatet af initiativet er, at flere sår heles hurtigere. Det

har reduceret antallet af amputationer med en fjerdedel.
Det er naturligvis positivt for de ældre borgere, der undgår
amputation, og samtidig er det en stor besparelse for det
offentlige. Hver eneste amputation medfører omkostnin-
ger på 250.000 kr. til operation, protese og genoptræning.
Der er på baggrund af resultaterne fra ’Sår i Syd’ igangsat

en række nye testprojekter i forhold til telemedicinsk sår-
behandling med henblik på senere national udbredelse.
Blandt andet ’Telesårprojektet’, som er et demonstrations-
projekt med udgangspunkt i to spydspidsregioner, Sjæl-
land og Syddanmark, med hver fire kommuner, hhv. Ka-
lundborg, Næstved, Sorø og Guldborgsund og Svendborg,
Faaborg-Midtfyn, Odense og Nordfyns. Projektet er med-
finansieret af ABT-fonden og løber fra 1. januar 2010 til 1.
april 2011.

Telekat
Der er 300.000 KOL-patienter på landsplan. Denne pati-
entgruppe tegner sig for 20 pct. af alle akutte medicinske
indlæggelser på de danske sygehuse (til en pris på cirka
5.000 kroner pr. døgn) og ligger i top fem over de mest res-
sourcekrævende sygdomme i det danske sundhedsvæsen.
Projekt ’Telekat’ har ved hjælp af overvågningsudstyr i

KOL-patienternes eget hjem sat nye standarder for selv-
behandling og mindsket risikoen for genindlæggelser be-
tydeligt. I projektet får hver patient installeret udstyr i
hjemmet til at måle vægt, iltmætning, lungefunktion, blod-

tryk og puls. Resultaterne af de daglige målinger kommu-
nikeres afhængig af patientens sygdomsgrad direkte til
sundhedspersonalet. Dermed får sundhedspersonalet mu-
lighed for at reagere proaktivt og opsøge den enkelte pati-
ent, hvis der er mistanke om tilbagefald og sygdomsfor-
værring.
Projektet blev igangsat i 2008 af Aalborg Universitet

sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen, Aalborg Syge-
hus, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og private
virksomheder, og kører på andet år som pilotprojekt med
deltagelse af 50 KOL-patienter. I de seneste to år er antallet
af indlæggelser og kontakter til sygehuse på lungeområdet
faldet med 556 i Aalborg.

Online omsorg
Et enkelt tryk på en knap, og fru Jensen på 72 år kan via
en enkelt designet touchskærm og et videokamera i sit eget
hjem komme til at se og tale med den kommunale hjem-
mepleje, sygepleje eller genoptræning 24 timer i døgnet
for at få hjælp.
Online Omsorg er overskriften på nye digitale velfærds-

projekt, som KMD står foran at afprøve i Aalborg, Kerte-
minde, Greve og Aabenraa. Planen er, at op imod 20 om-
sorgsydelser kan leveres digitalt. Kommunen sparer penge,
da de ansatte slipper for transport til og fra de ældre. De
ældre kan få hurtigere og måske mere kvalificeret rådgiv-
ning.
KMD anslår, at projektet kan frigøre 470 fuldtidsstillin-

ger svarende til 183 millioner kr. på landsplan. Hertil kom-
mer så besparelser på f.eks. biler og benzin. Når projektet
bliver foldet mere ud, vurderer adm. direktør i KMD, Lars
Monrad-Gylling, at den digitale omsorg på sigt kan dække
over 10 pct. af de omsorgsbesøg, der foretages hver dag i
landets kommuner.
“Omkring 153.000 folk over 65 år er i dag visiteret til

hjælp fra hjemmeplejen. De får tilsammen knap 34 mil-
lioner besøg årligt. Derfor er der et milliardpotentiale, hvis
man kan erstatte nogle af disse besøg med forskellige di-
gitale løsninger,” siger Lars Monrad-Gylling.
Planen er, at det nye produkt kommer på markedet til

næste år. Lars Monrad-Gylling forestiller sig, at den digi-
tale omsorg på sigt kan udvides til langt flere områder så-
som psykiatri, forebyggelse, monitorering af kronikere,
kost rådgivning, fødselsforberedelse og sundhedspleje.

Teknologi skaber sammenhæng

#4
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High:Five hjælper virksomheder over hele lan-
det med at gøre en forskel, for de unge, der 
ikke selv kan komme i job eller uddannelse. 

Fælles for de unge, der kommer fra High:Five 
er, at de vil videre i livet, er motiverede, har 
lagt dårligdom bag sig og er stoffrie. De man-
gler bare en chance. 

Hjælp os med at hjælpe de unge ved at åbne 
døren til din arbejdsplads. En lille indsats har 
en stor betydning for den unge, men også  
for dig.

Vi kommer gerne og fortæller om projektet. 
Læs mere på www.highfive.net

High:five
Job til unge på kanten

Tlf. 51 17 00 11 
www.highfive.net

Det er skønt at 
gøre en forskel
– og det er slet ikke så svært!

•   Vi formidler kun 
egnede unge

•   Virksomhederne 
definerer vilkå-
rene

•   Vi tager “bøvlet”

“De unge vil gerne  
og det påvirker virk-
somheden positivt”.
En virksomhedsmentor

High:Five er en del af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar og er finansieret af Beskæftigelsesministeriet
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#5
VIDEN OG VÆKST:

Hvordan udvikler vi en folke-
skole, der også i fremtiden
matcher samfundets og ele-
vernes behov?
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“NOGLE SKOLER kan man kun ændre med  trotyl”.  Sådan
opsummerer skoleleder Birgit Lise Andersens den bemær-
kelsesværdige turnaround, som Strandgårdsskolen på den
københavnske vestegn har undergået de seneste år. 
Fra at være endnu en dyster skæbnesfortælling om en

indvandrertung skole med ondt i fagligheden har skolen
fra Ishøj i dag udviklet sig til en velfungerende helheds-
skole, hvor eleverne læser bedre end landsgennemsnittet.
Bag succesen ligger en gennemgribende organisationsæn-
dring og et massivt og vedholdende fokus på faglighed.
“Hvis ikke du gør noget andet, sker der ikke noget andet,”

konstaterer Birgit Lise Andersen.
Folkeskolen har udviklet sig til en politisk slagmark,

hvor politikerne fra de to blokke strides om, i hvilken ret-
ning udviklingen skal bevæge sig. Imens har en lang række
ildsjæle landet over taget skeen i egen hånd og skabt mål-
bare forbedringer af elevtal, trivsel og faglighed.
Mandag Morgen har talt med fire skoleledere, der hver

især har stået i spidsen for udviklingsprojekter, som har
udfordret lærere, elever og forvaltning. Se også tekstbokse.
De fremhæver en række skridt som afgørende, hvis ledere
af skoler eller andre velfærdsinstitutioner skal skabe syn-
lige fremskridt:

• UDFORDR RAMMERNE. Meget kan allerede lade sig gøre,
og med udfordringsretten er det muligt at søge dispen-
sation til projekter, der normalt ligger uden for lovgiv-
ningen.

• TAG ANSVAR. Som leder står man i en langt bedre for-
handlingsposition, hvis man formår at vise ansvarlighed
frem for at skylde skylden på eksterne faktorer.

• FAIL FORWARD. Hop ud i udviklingsprojekterne med det
samme, frem for at lave lange strategipapirer og doku-
menter.

• SYNLIGGØR DIN SUCCES. Det er forudsætningen for en
positiv spiral for den enkelte institution og tjener til in-
spiration for andre velfærdsledere.

Udfordringsretten
For Strandgårdskolen i Ishøj var der ifølge Birgit Lise An-
dersen ikke andet at gøre end at bryde skolen ned og bygge
den op på ny med de konfrontationer og kampe, det inde-
bar. 
Da den nye ledelse trådte til, tog den en radikal beslut-

ning: De eksisterende og uigennemskuelige strukturer
skulle laves om, skolen skulle opbygges efter en helt enkel
model med fagteams og årgangsteams, og alle lærere skulle
have nye klasser. Fra nu af skulle alle beslutninger tage ud-
gangspunkt i én afgørende målsætning: at eleverne skulle
lære noget.
“Jeg tror, det var første gang jeg brugte formuleringen:

det her er ikke noget, vi skal diskutere,” siger Birgit Lise
Andersen. 
Siden har øvelsen handlet om, hvordan man kunne

støtte de positive inkrementelle forandringer, der allerede
var i gang, og så i øvrigt udnytte de eksisterende mulighe-
der inden for f.eks. lærernes arbejdstid mest strategisk på
bl.a. efteruddannelse.
“Der er utrolig meget fokus på lærernes undervisnings-

timetal, men ikke særlig meget på lærernes tid til andet ar-
bejde. Jeg tror, mange skoler kunne få meget ud af at plan-
lægge lærernes arbejdstid langt mere systematisk,” siger

HOVEDPUNKTER
• God skoleudvikling bygger på klart lederskab, vilje til at udfordre
rammerne og mod på eksperimenter

• Mandag Morgen har talt med fire skoleledere, der har innoveret
sig til større faglighed og trivsel 

• Budskabet fra skolelederne er, at man skal hoppe ud i udviklings-
projekterne og synliggøre sin succes

Ildsjæle eksperimenterer 
sig til bedre folkeskole



hun.
Det er ikke kun lukningstruede ghettoskoler, der kræver

kontinuerlig skoleudvikling. Ifølge Villy Raahauge, leder
af Egtved Skole i Vejle, er det nødvendigt at tænke udvik-
lingsorienteret hele tiden og som leder være klar til at gå
foran med nye ideer – også dem, der udfordrer de eksiste-
rende rammer.
På Egtved Skole er man i disse år ved at lave skolen

grundlæggende om – fysisk som indholdsmæssigt. Ledel-
sen har en klar strategi om at benytte sig af “udfordrings-
retten” og har i øjeblikket tre dispensationsansøgninger
liggende hos Undervisningsministeriet. 
Ideen er at gøre fundamentalt op med klasse- og time-

begrebet, som vi kender det i dag, undervise eleverne i
større aldersintegrerede hold og organisere skoledagen på
en ny og anderledes måde. Ikke fordi skolen er i krise eller
forsøger at spare penge – men fordi ledelsen mener, der er
behov for radikale forandringer og ikke tid til at vente på
politikernes beslutninger. 
“Vi er overbeviste om, at der er brug for nye måder at

organisere skolen på hurtigst muligt. Derfor tager vi an-
svaret på os for at komme i gang. Hvis alt går vel, træder
ændringerne i kraft allerede til sommer,” siger Villy Raa-
hauge.

Tidssvarende skole
På Erritsø Centralskole i Fredericia er skoleleder Per Midt-
gaard drevet af ønsket om at kreere en tidssvarende skole,
der er på forkant med de udviklinger, samfundet gennem-
går, og møder eleverne, hvor de er.
Efter i en årrække at have arbejdet uden for folkeskolen

i forskellige organisationer, kom han i 2005 tilbage og blev

leder for til sin overraskelse at konstatere, at folkeskolen
som institution stort set havde stået stille i de 10 år, han
havde været væk, selv om resten af samfundet havde æn-
dret sig markant.
“Vi uddanner stadig børnene, som om de skal ud til en

verden, hvor de skal have et almindeligt job. Men de her
børn skal leve et helt andet liv, hvor de i højere grad skal
skabe deres egne job eller agere på et internationalt ar-
bejdsmarked, og det stiller krav om helt andre typer kom-
petencer,” siger Per Midtgaard.
Svaret på Erritsø Centralskole har været etableringen af

tre valgfrie linjer i udskolingen: en international linje, en
IT-linje og en innovationslinje. De skal klæde eleverne på
til et arbejdsliv, hvor globalisering, digitalisering og krea-
tivitet spiller en stadig større rolle.
“Der er brug for, at folkeskolen bliver up-to-date med

eleverne. Jeg mener: Hvem gider lave en bordskåner i sløjd
i 2 timer om ugen over 3 måneder? Det er hverken den
måde, eleverne lærer på, eller det, der efterspørges af ar-
bejdsmarkedet,” siger han.
Når det gælder skoleudvikling, sværger Per Midtgaard

til samme metode, som han lærer sine elever på innova-
tionslinjen: Kom i gang, og prøv dig frem. Der gik kun ét
år, fra ideen om linjerne var blevet født, til de første 7.-
klasser var delt ind på hold.
“Man kan sætte sig ned og holde lange udvalgsmøder

og lave strategipapirer, men jeg tror mere på at komme i
gang og hurtigt se nogle konkrete resultater af arbejdet,”
siger han.
Ifølge ham er der behov for radikal nytænkning i folke-

skolen. Det kræver, at der er plads til, at både ledelse og
medarbejdere tør at tage chancer og også begå fejl.
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Skoleudvikling med trotyl
I 2004 lå Strandgårdskolens resultater i landets dårligste ene procent.
Skolen var lukningstruet og præget af elevflugt. Andelen af usikre læ-
sere i førsteklasserne var højder over landsgennemsnittet og lærerkol-
legiet domineret af en opgivende holdning. I dag har skolen udviklet sig
til en velfungerende helhedsskole, og de mange tosprogede børn læser
bedre end landsgennemsnittet. De seneste tre år har karaktergennem-
snittet været støt stigende.
Bag succesen ligger en gennemgribende organisationsændring ba-

seret på tre simple målsætninger: Eleverne skulle lære noget. Skolen
skulle ville sine elever. Og der skulle skabes tydeligere resultater og et
bedre image. Skolen satsede på massiv efteruddannelse af lærerne,
uddannelse af læse- og matematikvejledere og et stærkt fokus på fag-
lighed. Modsat andre skoler med samme elevsammensætning var det
ikke et selvstændigt mål at reducere antallet af tosprogede elever. Am-
bitionen var at lave en god skole for distriktets børn.
De første par år var præget at barske opgør med en lille, men sty-

rende gruppe medarbejdere, og i dag er kun en tredjedel af lærerne fra
før organisationsændringen tilbage. Til gengæld er der ingen problemer
med at rekruttere nye. Overgangen til helhedsskole har været uproble-
matisk og en naturlig forlængelse af satsningen på faglighed og trivsel.

Strandgårdsskolen har 460 elever, og Birgit Lise Andersen har været le-
der på skolen i seks år.

Innovativ udskoling
I 2007 valgte Erritsø Centralskole i Fredericia at lade skolens ældste
elever vælge mellem tre forskellige valglinjer: En international linje, en
innovationslinje og en it-linje. 
Undervisningen på den internationale linje foregår i alle ikke-kultur-

bærende fag på engelsk af engelsksprogede lærere. 
Innovationslinjen, der er etableret i samarbejde med Lego Education

og SIS International A/S, fokuserer på at udvikle kreativ tænkning gen-
nem en dynamisk undervisningsform. 
It-linjen er etableret i samarbejde med det lokale it-firma Cyanit og

sigter på at udvikle elevernes digitale forståelse og færdigheder til at
kommunikere og arbejde med nye medier.
De fire evalueringer, som den pædagogiske udviklingsafdeling på for-

valtningen indtil videre har gennemført, viser alle, at muligheden for at
vælge linje i udskolingen gør eleverne mere motiverede og glade for at
gå i skole.
Selv om linjerne appellerer til forskellige elevtyper, var andelen, der

gik videre på en gymnasial uddannelse, lige stor på alle linjer, da den
første årgang forlod skolen i sommer.
Skolens rejsehold har besøgt skolen og siden anbefalet, at alle sko-

ler gør som Erritsø: deler folkeskolens overbygning i forskellige linjer.

Erritsø Centralskole har 570 elever, og Per Midtgaard har været leder på
skolen i seks år.



Velfærd er ressourcekrævende. Derfor er 
digitalisering en vigtig forudsætning for at 
kunne leve op til borgernes forventninger 
til fremtidens velfærd. 

Med innovative digitale løsninger kan vi sikre højere effektivitet 
og bedre kvalitet. Det kan både i sig selv bane vej for bedre 
velfærd og frigive ressourcerne til en forbedret indsats.

Udvikling på kommunernes præmisser
I KOMBIT samler vi kommunerne om indkøb, udvikling og  
kravspecifikationer på it-området. Vi udvikler løsninger med 
kommunerne i fællesskab, så de individuelt kan koncentrere  
sig om borgernes behov. 

KOMBIT er kommunernes eget selskab. Målet er over de  
næste 4 år at skabe et potentiale på 1,8 mia. kr. for de danske 
kommuner. For at KOMBIT skal lede et projekt skal det have  
en positiv business-case – set fra kommunernes perspektiv.

Blandt de projekter KOMBIT arbejder med er:

DUBU – Digitalisering på området for Udsatte Børn og Unge 
– en it-løsning, der vil fremme effektivitet og kvalitet på området 
Udsatte Børn og Unge. Brug af løsningen vil reducere sagsbe-
handlernes tidsforbrug til administration og frigøre mere tid til 
konkret behandling af sager.

NemRefusion og Nyt BBR – løsninger, som er blevet udviklet af 
KOMBIT. Begge medvirker til at automatisere og lette proces-
ser og fjerne gammeldags manuel blanketbehandling. Det gør 
livet nemmere for borgere, virksomheder og sagsbehandlere.

Arbejdsgangsbanken – et produkt, som kommunerne kan 
bruge til at benchmarke og optimere deres processer. I banken 
har KOMBIT samlet over 850 diagrammer med oversigter over 
kommunale processer og links til love og blanketter. 

FLIS – samler kommunale data og nøgletal i et system, der 
skal gøre det lettere for kommunerne at sammenligne sig med 
hinanden. Dermed får kommunerne værktøjer til at løse opgaver 
med ledelsesinformation og dokumentation på en ny, nem, 
kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. 

Selvbetjeningsløsninger – både på borgerservice- og natur- 
og miljøområdet arbejder KOMBIT i øjeblikket med løsninger, 
der skal lette kommunikation og sagsbehandling mellem  
kommune og borgere.

Du kan læse mere om KOMBIT og vores projekter på 
www.kombit.dk. 

Sammen skaber vi de digitale  
rammer for fremtidens velfærd

KOMBIT er ejet af de danske kommuner. Vores vigtigste opgave er at sikre, 
at kommunerne skal have bedre og billigere adgang til it-løsninger. Det gør  
vi ved at samle indkøbskraften og forhandle løsninger og priser på vegne af 
kommunerne og ved at stå i spidsen for udvikling af it-løsninger.

It der samarbejder
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“Det er en uvant tænkning for folkeskolen, men jeg me-
ner, det er nødvendigt. For konstruktiv skoleudvikling er
en proces, hvor man hele tiden skal være i bevægelse,” siger
han.

Jantelov og best practice
Selv om mange skoler allerede arbejder aktivt med skole-
udvikling og har gode erfaringer og resultater bag sig, er
det sjældent, at lederne bruger fortællingerne strategisk til
at profilere skolen, og at historierne bliver fortalt bredt. 
Det frie skolevalg er stadig en relativt ny foranstaltning,

og mange velfærdsledere er opdraget efter den praksis, at
borgerne nu engang benytter sig af det offentlige tilbud,
som er i lokalområdet. Det er med andre ord ikke en del
af folkeskolens tradition, at lederne stikker ud og gør op-
mærksom på skolens bedrifter. 
“Der er nok stadig lidt jantelov over folkeskolen. Folk

slår ikke så meget ud med armene og er ikke særlig gode
til at profilere sig selv,” siger Villy Raahauge.
Men netop synliggørelsen af skolens projekt og succes

er en af de vigtigste forudsætninger for at kickstarte og
fastholde den positive udvikling – og for at andre velfærds-
ledere kan lade sig inspirere af bedrifterne, påpeger de fire
skoleledere.
På Bellahøj Skole i Brønshøj, der i 2006 blev udnævnt

til Københavns Kommunes første idrætsprofilskole, er ud-
bredelsen af skolens erfaringer en selvstændig målsætning
for ledelsen. Både når det gælder de lokale børnehaver, der
er første led i fødekæden, og kollegerne på andre skoler.
“Vi tænker os selv som en fyrtårnsskole, der holder kur-

ser og laver undervisningsmateriale. Når andre skoler skal
bygge nye idrætsfaciliteter, ringer de til mig,” siger Morten

Østergaard, der er afdelingsleder for skolens idrætssats-
ning.
“Så selvom jeg selvfølgelig er optaget af den lokale ud-

vikling på Bellahøj, ser vi lige så meget os selv som hele
Københavns Kommunes idrætsskole,” siger han. Netop
den tilgang er ifølge Morten Østergaard forudsætningen
for, at det samlede niveau i skolen kan stige.
På Strandgårdskolen i Ishøj står udbredelsen af succes-

historierne også højt på ledelsens to-do-liste.
“Det er noget, vi har brugt meget strategisk. Både fordi

det er med til at understøtte en positiv spiral, giver energi
til medarbejderne og kan bidrage til en mere positiv for-
tælling om folkeskolen som helhed. Det handler om at
komme bredt ud med de gode historier eksternt og så
håndtere de dårlige internt,” siger Birgit Lise Andersen.
Fælles for de fire udviklingsprojekter er, at de er drevet

frem af engagerede ildsjæle, der gennem hårdt arbejde har
formået at vende en negativ spiral eller nytænke et allerede
velfungerende skolevæsen. Men selv om alle skolerne kan
fremvise flotte resultater, er der ikke rum til at læne sig til-
bage og nyde succesen – tværtimod: 
“Skoleudvikling er jo ikke noget, man bliver færdig

med,” siger Morten Østergaard. “Den rigtig svære periode
kommer først nu, hvor nyhedsværdien er forsvundet, og
hvor vi skal arbejde på at fastholde fremgangen og blive
bedre. Der er jo ikke meget ved udvikling, hvis den stopper
efter en karruseltur,” siger han.

Carolina Kamil cka@mm.dk
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Et lokalt fyrtårn
For få år siden var Bellahøj i det nordvestlige København en halvtom
skole, der blev valgt fra af de ressourcestærke familier. Skolen havde
mistet halvdelen af sit elevgrundlag på fem år, andelen af tosprogede
var steget fra 20 til 50 pct., og skolen var lukningstruet. Nu kommer
delegationer fra hele landet for at studere skolens succesopskrift. 
I 2006 fik en gruppe ildsjæle skolen udpeget som idrætsprofilskole,

og siden er den negative spiral vendt til en positiv. Bellahøj Skole er
vokset fra 400 til 700 elever, og lærerkollegiet er udvidet med 10-15
nye medarbejdere. Trivslen blandt både lærere og elever er forbedret
markant, og det er lykkedes at tiltrække ressourcestærke danske fami-
lier igen.
Idrætsprofilen har to sider. Hele skolen har fået et løft i form af tre

ekstra idrætstimer til alle børn, 30 timers efteruddannelseskursus til
lærerne, ombygning af udendørsarealerne og en række sundhedsfrem-
mende projekter. Derudover har man startet en særlig eliteidrætslinje
for 7.-9. klasse, hvor elever fra hele København kan søge ind og dyrke
deres sport på højt niveau, samtidig med at de passer skolen.
Ud over den lokale indsats holder ledelsen på Bellahøj Skole fore-

drag og udvikler undervisningsmateriale til brug for Københavns Kom-
munes øvrige skoler.

Morten Østergaard har været afdelingsleder for skolens særlige idræts-
projekt i fire år.

Udvikling af kerneydelsen
På Egtved Skole i Vejle Kommune arbejder man målrettet med at for-
bedre kernen i folkeskolens arbejde: lærernes undervisning og relation
med eleverne.
I et samarbejde med en gruppe forskere fra Universe Research Lab i

Sønderborg har skolen gennemført et omfattende udviklingsprojekt
med fokus på relationer og klasserumsledelse. I stedet for pædagogi-
ske weekender og individuelle efteruddannelseskurser er alle skolens
lærere og pædagoger blevet optaget på video for at blive klogere på,
hvordan de fungerer i klasserummet og over for den enkelte elev. Opta-
gelserne er herefter blevet analyseret i lærernes team.
Mange lærere oplevede det i første omgang som noget indgribende

at få stillet spørgsmålstegn ved deres undervisning. Men de foreløbige
forskningsrapporter peger på, at projektet har ført til bedre trivsel
blandt eleverne og større bevidsthed i lærerkollegiet om, hvornår un-
dervisning faktisk lykkes.
Samarbejdet mellem Egtved Skole og forskerne er en del af satsnin-

gen “Mange måder at lære på”, der omfatter alle skoler i Vejle Kom-
mune og udspringer af et politisk ønske om, at alle skoler skal tage
hver deres initiativer til, at børnene lærer bedre.

Egtved Skole har 450 elever med en almindelig og gennemsnitlig sam-
mensætning på tværs af sociale grupper og etnicitet. Villy Raahauge har
været leder på skolen i seks år.
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“JEG VIL HELLERE VINDE mennesker end vinde over
dem”. 
Ifølge Yasar Cakmak, leder på Amager Fælled Skole i

København, er forudsætningen for, at en skole kan løfte
sig, først og fremmest af mental art. Som leder har man
nemlig både myndighed og beslutningskompetence til at
trumfe ganske mange beslutninger igennem. Men den
langsigtede succes er først sikret, hvis skoleudvikling bliver
et kollektivt projekt, som er indlejret i kulturen, og som
medarbejdere kan se en mening i og har overskud og
energi til at slutte op om.

“Rent mentalt har det afgørende betydning, om man
bruger sine kræfter og sin organisations ressourcer på at
skabe succes eller undgå fiasko. Populært sagt kan man
sige: Går man på banen for at vinde kampen eller for at
undgå nederlag?” siger Yasar Cakmak.
Da han for snart fire år siden overtog ledelsen af Ama-

ger Fælled Skole, stod skolen med de samme udfordringer
som mange andre skoler i danske storbyer: Den blev fra-
valgt af ressourcestærke forældre, elevtallet var dalende,
andelen af tosprogede steg, skolen havde et dårligt ry, og
medarbejdernes sygefravær var højt. 
Gennem en strategisk kampagneindsats over for den lo-

kale presse, de nærliggende børnehaver og kvarterets for-
ældre er det lykkedes ledelsen og medarbejderne at vende
den negative spiral og oprette et ekstra spor i børnehave -
klassen. Over de seneste fire år er sygefraværet blandt læ-
rerne faldet markant til under forvaltningens gennemsnit,
trivslen blandt eleverne forbedret og andelen af tospro-
gede elever i børnehaveklassen faldet fra 54 til under 40
pct. Skolen er desuden blevet renoveret for et større mil-
lionbeløb, er udpeget til en af fem “madskoler” i kommu-
nen og blevet valgt som sundhedpædagogisk profilskole.
De seneste kvalitetsrapporter giver indikationer på, at der
er en generel fremgang på mange områder.
Selv beskriver Yasar Cakmak Amager Fælled Skoles ud-

vikling som et skift fra Sisyfos-myte til Matthæus-effekt. I
stedet for mismodigt at rulle en sten op ad en stejl bakke
for blot at se den trille ned igen, er skolen nu kommet ind
i en positiv spiral og oplever, at “den, der har, skal mere gi-
ves”.
Strategien har fra begyndelsen været altid at fokusere

på det positive – skolens potentialer og succeser – og så i
øvrigt tage sin del af ansvaret for, at de mange problemer
og udfordringer, som bestemt også er til stede, løses uden
at lade dem være en stopklods for udvikling.
“Som leder har man rent faktisk indflydelse på rigtig

meget. Hvis man bevidst eller ubevidst fjerner fokus fra
kerneopgaven eller alle de ting, som man reelt har indfly-
delse på, og i stedet taler om alt det, man ikke har indfly-
delse på, er det temmelig uansvarligt, “siger han.
Når omgivelserne kan se, at der bliver gjort en hæderlig

indsats, er de også mere forstående og lydhøre i forhold til
de problemer og udfordringer, som skolen står overfor. Det
er med til at skabe tillid og respekt omkring skolen. 
“Hvis jeg hele tiden skylder skylden på politikerne, for-

ældrene, de nedslidte rammer eller distriktet, sender jeg et
signal til mine omgivelser om, at det er ok at fralægge sig
ansvaret. Med den tilgang bliver man ikke taget seriøst, og
det er heller ikke en kultur, jeg ønsker at give videre til
mine medarbejdere,” siger Yasar Cakmak.

Bæredygtig succes
En del af ledelseskompetencen handler ifølge skolelederen
fra Amager også om at aflæse tendenser i tidsånden og
drøfte og adressere udfordringerne, før de bliver et politisk
krav – hvad end det gælder brug af elevplaner, kvalitets-
rapporter eller inklusion af specialelever. På den måde kan
man sikre, at skolen er på forkant frem for at halse efter
andre aktørers dagsordener.
“Har man styr på sine egne kerneydelser – skolens fag-

lighed og trivsel – er der også energi til at gå mere proak-

Fra Sisyfos til Matthæus
på Amager Fælled

“
Populært sagt kan man sige: Går
man på banen for at vinde kampen
eller for at undgå nederlag?

“
Hvis jeg hele tiden skylder skylden på
politikerne, forældrene, de nedslidte
rammer eller distriktet, sender jeg et
signal til mine omgivelser om, at det
er ok at fralægge sig ansvaret. 
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tivt ind i de forskellige nye udfordringer, folkeskolen står
over for. Sætter man sig i stedet med armene over kors og
venter på, at man bliver presset, sætter man skolen i en me-
get defensiv position og svigter sit ansvar som leder,” siger
han.
Han mener, at mange folkeskoler trænger til at hæve

ambitionsniveauet, udtænke nogle konkrete visioner og
turde sætte en dagsorden – hvad end udgangspunktet er
en lukningstruet ghettoskole eller en gennemsnitligt præ-
sterende provinsskole i Jylland.

Det er nemlig kun ved at sætte sin egen dagsorden, at
man kan vinde initiativet tilbage til folkeskolen frem for
hele tiden at skulle forholde sig til og tilpasse sig den dags-
orden, der sættes af andre aktører. 
“Min klare oplevelse er sådan set, at både forvaltning og

politikere er ganske lydhøre og interesserede, hvis ellers
man bare har visioner og går konstruktivt til værks,” siger
Yasar Cakmak.
Selv om begejstring er en vigtig forudsætning for at

kick-starte succesen og vinde gehør hos skolens interes-
senter, kræver den langsigtede succes imidlertid en langt
mere systematisk tænkning og indsats, påpeger han.

Efter nogle år med konstant fremgang er Yasar Cakmak
derfor primært optaget af, hvordan man kan arbejde på at
forankre succeserne i de organisatoriske strukturer, så sko-
leudviklingen ikke bliver nær så personafhængig og skrø-
belig. Målet er i sidste ende at skabe en institution, der er
synonym med høje standarder – uafhængigt af den til en
hver tid siddende ledelse eller lærerstab, sådan som det
f.eks. er tilfældet med de mest anerkendte amerikanske
universiteter.
“Hvad hvis jeg pludselig går ned med stress eller bliver

nødt til at flytte? Eller hvis jeg mister nogle af ildsjælene
blandt medarbejderne? Falder projektet så sammen, fordi
der mangler nogen til at skabe begejstring og energi?”
spørger Yasar Cakmak.
“Jeg tror, ildsjæle er vigtige for at løbe store udviklings-

projekter i gang. Og jo flere ambitiøse skoler, des bedre.
Men målsætningen må i sidste ende være  at skabe en bæ-
redygtig og udviklingsorienteret institution, der fungerer
professionelt og uafhængigt af enkelte personer. Det er
næste mål for Amager Fælled Skole,” siger han.

“
Sætter man sig i stedet med armene
over kors og venter på, at man bliver
presset, sætter man skolen i en me-
get defensiv position og svigter sit
ansvar som leder.
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Fremtidens 
velfærdsmodel:
Hvordan ser det næste
 velfærdssamfund ud?
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EUROPAS POLITIKERE skal føre sparekniven med en
hjernekirurgs præcision, hvis det skal lykkes dem at sanere
deres kriseramte økonomier og skabe fundamentet for den
vækst, der kan sikre Europas sociale markedsøkonomi i
konkurrencen med de nye fremadstormende økonomier
i Asien og Sydamerika.
Fra Storbritanniens David Cameron og Spaniens José

Luiz Zapatero til Frankrigs Nicolas Sarkozy og Danmarks
Lars Løkke Rasmussen står Europas ledere over for mas-
sive politiske udfordringer.
Over det meste af Europa ligger både offentlig og privat

gældsætning på historiske – og ikke-bæredygtige – ni-
veauer. Forgældede lande som Storbritannien, Irland, Græ-
kenland og Spanien lægger nu op til at skære markant i
antallet af offentlige ansatte, mens andre, der er så heldige
at beholde deres job, må acceptere reallønsfald.
Men den aktuelle krise bærer også kimen til alle foran-

dringer i sig: Krisebevidstheden. Optimister hæfter sig ved,
at krisen har accelereret nødvendige politiske overvejelser
om at øge pensionsalderen og i øvrigt reformere arbejds-
markeder og velfærdsydelser, så de europæiske lande kan
genvinde deres konkurrenceevne.
“Tyskland og Sverige er nogle af de bedst fungerende

økonomier i Europa i øjeblikket, og det skyldes, at de har
gennemført en række afbalancerede reformer på deres ar-
bejdsmarkeder, mens andre lande har veget tilbage fra det,
som de nu er tvunget til at gennemføre,” siger professor
Peter Nedergaard ved Center for Europæisk Politik på Kø-
benhavns Universitet.
I Storbritannien har premierminister David Cameron

lanceret sin store velfærdsreform under overskriften “Big
Society, Not Big Government”. Den britiske regering vil

spare 722 milliarder kr. i den offentlige sektor frem til
2015, og samtidig øge kvaliteten i inden for eksempelvis
undervisning og sundhed. Se også artiklen side 68. “I Dan-
mark, Sverige, Norge, Østrig og Polen er risikoen for at dø
mindre, når man bliver indlagt med et hjerteanfald. For at
sige det enkelt: Vi kan ikke udvikle en moderne succeshi-
storie, hvis ikke vi har moderne succesfulde offentlige ser-
vices,” sagde Cameron, da han fremlagde sin vision i mid-
ten af januar.
Den britiske premierminister understreger, at det “ikke

blot handler om at fikse økonomien”. Også andre europæ-
iske ledere håber, at krisebevidstheden får befolkningen til
at acceptere radikale ændringer i de europæiske velfærds-
modeller.
Det nylige udspil fra Tyskland og Frankrig om en så-

kaldt “konkurrenceevnepagt” viser, at Europas kernelande
har en vilje til at gennemtvinge reformer, der rækker langt
ud over de formelle EU-kompetencer på området og gri-
ber ind nationale politiske kompetencer.
Tysklands kansler, Angela Merkel, kræver, at euro-lan-

dene sætter konkurrenceevne over velfærd – både på pen-
sionsområdet, hvor tilbagetrækningsalderen skal øges
markant, og på arbejdsmarkedet generelt, hvor lønudvik-
lingen i langt højere grad skal afspejle den generelle kon-
junkturudvikling.
Selv om en række stats- og regeringschefer har prote-

steret kraftigt over for det tysk-franske udspil, fordi det vil
tvinge dem ud i upopulære og politisk sprængfarlige re-
former på en række følsomme områder, er det den gene-
relle vurdering, at EU-landene i det kommende år vil blive
presset ud i omfattende reformer.

#6

HOVEDPUNKTER
• Krisen har sat turbo på velfærdsreformer i EU-landene
• Det klassiske skel mellem angelsaksiske, kontinentale og skandi-
naviske velfærdsmodeller er ved at blive udvisket

• Landene inspireres af hinanden som aldrig før 
• Eksperter forudser både “britiske” og “tyske” aftryk på den dan-
ske model

Krisen sætter skub i 
EUs velfærdsreformer



Copy-paste i Europa
Camerons henvisning til Danmark og andre EU-lande, når
det gælder kvalitet i den offentlige sektor, understreger den
reformtendens, der har været synlig i Europa i det seneste
årti: Trods vidt forskellige traditioner og konkrete vel-
færdsordninger bliver velfærdssystemerne i de europæiske
lande stadig mere ens. Dels fordi landene lærer af hinan-
dens erfaringer, dels fordi de bliver presset til ændringer, i
takt med at den europæiske integration skaber større sam-
handel og øget mobilitet.
Gøsta Esping-Andersen, dansk professor i sociologi ved

Pompeu Fabra-universitetet i Barcelona og en af verdens
førende velfærdsforskere, siger:
“Der er uden tvivl en konvergensproces i gang. De nor-

diske lande har inkluderet forsikringsprincipper, især i
pensionssystemet. De kontinentaleuropæiske lande har på
deres side introduceret skattefinansierede generelle ord-
ninger som minimumspensioner, mens en række lande
som Spanien, Belgien, Frankrig og Tyskland flytter sig hen
imod en stærkere og mere aktiv moderne familiepolitik,”
siger Esping-Andersen.
Den moderne “nordiske” familiepolitik i Spanien, Fran-

krig og Belgien har blandt andet gået ud på at sikre den
nødvendige pasning af børn i førskolealderen, hvilket er
en forudsætning for at øge erhvervsfrekvensen hos kvin-
der. 

På ældreområdet har Spaniens socialistiske regering
også vedtaget en nordisk inspireret lovgivning, der med
tiden skal etablere universel offentlig ældrepleje. Den er
imidlertid lagt i dybfryseren indtil videre på grund af de
offentlige nedskæringer.
Ifølge Gøsta Esping Andersen, der rådgiver EU-Kom-

missionens formand, José Manuel Barroso, i velfærdspo-
litiske spørgsmål, er den manglende offentlige ældrepleje
et stort problem for de sydeuropæiske lande, fordi den ty-
pisk tvinger kvinder til at reducere deres indsats på ar-
bejdsmarkedet. Der er ingen udsigt til, at de relativt dyre
private plejehjem vil kunne dække behovet.
De europæiske landes “tyveri” af hinandens sociale mo-

deller ses også på arbejdsmarkedet, hvor Tyskland og Sve-
rige har gennemført reformer, der har været inspireret af
den danske arbejdsmarkedsmodel, som under navnet “fle-
xicurity” er blevet et regulært modefænomen i europæisk
politik.
Toppolitikere som Tysklands kansler, Angela Merkel,

Frankrigs præsident, Nicolas Sarkozy, og EU-Kommissio-
nens formand, José Manuel Barosso, har alle advokeret for
en mere fleksibel indretning af de europæiske arbejdsmar-
keder, så arbejdsgiverne får større fleksibilitet til at fyre og
hyre, mens arbejdstagerne omvendt  får et højere niveau
af social sikring. 
“Flexicurity er det nye buzzword. Vi ønsker en balance
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Europæiske ledere taler ofte om, at Europa har en social markedsøkonomi. I realiteten er der tale om flere forskellige 
sociale modeller i Europa – men dog modeller, som i de seneste år i stigende grad har influeret hinanden.

Europas fire sociale modeller

Note: Indvandring af EU-borgere fra EU-lande i Øst- og Centraleuropa har lagt pres på både arbejdsmarkedsregler og sociale sikringsordninger i de 12 gamle 
EU-lande i ovenstående skema.
Kilde: Bruegel.

Retfærdighed

Effektivitet Høj

Høj

Lav

Lav

Sverige, Danmark, Finland og Holland 
har stærke fagforeninger, der sikrer 
fleksibelt arbejdsmarked, høj beskæf-
tigelsesfrekvens, højt lønniveau og lav 
risiko for fattigdom. I Holland hæmmer
ringe børnepasning kvinders erhvervs-
deltagelse. Spanienog Portugal har 
forsøgt sig med nordisk-inspirerede 
reformer. Men offentlige besparelser 
har ramt disse reformer.

Storbritannien og Irland har svage 
fagforeninger, fleksibelt 
arbejdsmarked og høj erhvervs-
frekvens. Store lønforskelle og 
mange lavtlønnede. Offentlig 
alderdomspension er lav. 
Børnepasning er dyr og hæmmer 
beskæftigelsesfrekvensen. 

Store dele af befolkningen i 
Grækenland, Spanien, Italien og 
Portugal er ikke omfattet af det 
formelle velfærdssystem, der giver 
offentligt ansatte og andre god 
formel beskyttelse. Lovregler 
beskytter mod fyring og skaber et 
rigidt arbejdsmarked. 

Tyskland, Østrig, Frankrig, Belgien og 
Luxembourg har primært forsikrings-
baserede arbejdsløsheds-, pensions- 
og sundhedssystemer. Stærke fagfor-
eninger særligt i Tyskland, Østrig og 
Belgien, mens franske fagforeninger 
er stærke i det offentlige men svage 
på det private arbejdsmarked. 
Tyskland har taget hul på opgøret med 
rigide arbejdsmarkeder.

Den nordiske model:

Den anglosaksiske model:

Den kontinentale model:

Middelhavsmodellen:
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mellem fleksibilitet og sikkerhed. Europa skal være kon-
kurrencedygtigt, men vi må sikre, at alle får en del af ka-
gen,” har Merkel sagt.
Mens den danske arbejdsmarkedsmodel har fremstået

som et eksempel til efterfølgelse i resten af Europa, har den
danske virkelighed paradoksalt nok ikke kunnet leve op
til den internationale prestige: Danske virksomheder har
mistet konkurrenceevne, bl.a. på grund af en uholdbar
lønudvikling.
Herhjemme er der en bred og voksende erkendelse af,

at det sociale område mangler den fleksibilitet i omkost-
ningerne, som man har på arbejdsmarkedet. De univer-
selle, lovbestemte danske velfærdsordninger bliver stadigt
mere kostbare, og i henhold til EU-retten skal de også om-
fatte det voksende antal EU-borgere, der slår sig ned i
Danmark. Dette tal voksede fra knap 112.000 personer i
2006 til godt 151.000 i 2010.
Derfor forudser danske velfærdseksperter, at den danske

velfærdsmodel vil forandre sig i de kommende år, både i
“tysk” retning med flere forsikringsbaserede ordninger og
i “britisk” retning med mere brugerbetaling og indtægts-
graduering.
Professor Gøsta Esping-Andersen advarer dog om, at

Tyskland nu har problemer med eksempelvis alderdoms-
forsikringen. “Sagen er jo den, at de forsikringsbaserede
ordninger er meget konjunkturfølsomme,” siger han.
Endnu et eksempel på, at krisen og de store offentlige

underskud bevæger EU-landene i retning af hinanden, er
de markante momsforhøjelser, der er blevet gennemført i
de ellers så liberale lande Irland og Storbritannien. Stor-
britannien har fra 1. januar hævet sin med 2,5 procent-
point til 20, mens Irland er gået op fra 20 til 21 og plan-
lægger at ende på 23 pct. i 2014.

EU har en plan
Når EU-landenes velfærdsmodeller i disse år langsomt,
men støt bliver stadig mere ens, skyldes det ikke mindst
EU-Kommissionens årelange arbejde med at evaluere best
practice på tværs af hele unionen. Det er først og fremmest
sket i regi af den såkaldte Lissabon-proces. Denne proces,
der tog sin begyndelse i 2000 og blev afsluttet i 2010, har
været genstand for megen kritik, fordi de nationale rege-
ringer kun i beskedent omfang gennemførte de reformer,
som man ellers var nået til enighed om.
Under indtryk af krisen har EU-landene udarbejdet en

ny langsigtet vækstplan – den såkaldte “Europa 2020”-stra-
tegi. Den opstiller en række overordnede mål for, hvad der
skal til, hvis Europas “sociale markedsøkonomi” skal klare
sig i den globale konkurrence frem mod 2020. Kommis-
sionen har sammenfattet planens hovedprioriteter i tre
punkter: Smart vækst, bæredygtig vækst og socialt bære-
dygtig vækst. Blandt delmålene er ambitionen om, at 75
pct. af befolkningen mellem 20 og 64 skal være i beskæf-
tigelse, og at 40 pct. af de yngre årgange skal have en lang
videregående uddannelse.
EU-landene har med andre ord en overordnet vision for,

hvordan deres fælles økonomi, arbejdsmarkeder og sociale
velfærdsordninger bør udvikle sig. Spørgsmålet er, om EU-
landenes regeringer har den politiske vilje til at gennem-
føre reformerne på nationalt plan, og om krisen kan skabe
det nødvendige pres for øget europæisk integration.

Claus Kragh ckr@mm.dk
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UNDER OVERSKRIFTEN “Big Society, not Big Govern-
ment” har den britiske premierminister, David Cameron,
sat gang i den største transformation af det britiske vel-
færdsamfund siden Anden Verdenskrig. Regeringen har
søsat en gigantisk spareplan for den offentlige sektor med
samlede nedskæringer på 722 milliarder kr. frem til 2015.
Big Society er et storstilet forsøg på at mobilisere især ci-
vilsamfundets ressourcer, så besparelserne ikke ender med
en massakre på velfærden.
Projektet følges med stor spænding af både politikere,

økonomer og forskere over hele verden, hvor en lang
række lande står foran samme udfordringer som de briti-
ske. 
Big Society markerer et ideologisk skifte fra den klassi-

ske konservatisme, hvor store statslige nedskæringer au-
tomatisk forventes at bane vej for private initiativer. I ste-
det opererer strategien med en målrettet og aktiv politik
for at skabe et stærkere og mere engageret civilsamfund. 
Også den tidligere regering havde et stort fokus på ci-

vilsamfundet og socialt entreprenørskab. Men David Ca-
meron har accelereret processen drastisk og lægger op til,
at private og socialøkonomiske virksomheder i langt hø-
jere grad skal overtage ansvaret for at levere velfærdsydel-
ser.
“Det er i virkeligheden en fuldstændig forandring af,

hvordan vores offentlige sektor bliver drevet. Fra et top-
styret bureaukrati til innovation nedefra – fra lukkede
markeder til åbne systemer. Fra Big Government til Big
Society,” sagde David Cameron i sidste måned i en reform-
tale til Royal Society of Arts.
Ifølge Cameron handler Big Society dybest set om at

skabe “en gennemgribende kulturforandring, hvor folk i

deres hverdagsliv, i deres hjem, i nabolaget og på deres ar-
bejdsplads ikke altid spørger om lov hos de lokale myn-
digheder eller den centrale regering, men i stedet føler sig
frie og magtfulde nok til at hjælpe sig selv og deres sam-
fund.” 
Der er iværksat en række omfattende initiativer, som

skal understøtte et magtskifte fra Whitehall til lokalsam-
fundene (se også tekstboks). De omfatter bl.a.: 

• OMFATTENDE DECENTRALISERING i form af en ny “Loca-
lism Bill”, der giver markant øget indflydelse til lokale
myndigheder og borgere. 

• RET TIL AT DANNE FRIE SKOLER, der efter svensk forbillede
kan konkurrere frit og selv disponere over deres over-
skud.

• OPRETTELSE AF EN “BANK” med en kapital på op mod en
milliard kroner, der skal stimulere civilsektor og socialt
entreprenørskab. 

• OMFATTENDE REFORM af det offentlige sygehusvæsen,
hvor lokale konsortier af praktiserende læger får kontrol
med budgetterne. 

• UDDANNELSE AF 5.000 NØGLEPERSONER, der skal stå i
spidsen for at skabe forandring i lokalsamfundene.

• FIRE “VELFÆRDSLABORATORIER” – lokaldistrikter, der skal
afprøve nye innovative velfærdsløsninger. 

Geoff Mulgan, direktør i den britiske tænketank The Yo-

“Det store samfund” skal
redde britisk velfærd
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HOVEDPUNKTER
• Storstilet satsning på det civile samfund skal redde den britiske
velfærdsstat

• Stærkere indsats fra private aktører og lokale ildsjæle skal kom-
pensere for historiske nedskæringer

• “Big Society”-visionen kan bane vej for en helt ny velfærdsmodel

#6
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ung Foundation og tidligere leder af Tony Blairs innova-
tionsenhed, forudser, at Big Society kan blive startskuddet
til en radikal omkalfatring af det britiske velfærdssamfund,
der skaber en helt ny rollefordeling mellem stat, marked
og civilsamfund. Dog mener han, at det kræver langt flere
ambitiøse tiltag og mod til at afprøve nye løsninger, hvis
velfærdseksperimentet skal lykkes. 
“Den nuværende regering trådte ikke til med en færdig

opskrift på fremtidens velfærdssamfund. Det er noget, der
skal udvikles organisk ved at forsøge sig med nye løsninger
og tage ved lære. Det kræver mod til at eksperimentere,”
siger Geoff Mulgan.

Inddragelse og ansvar 
Big Society rummer et løfte om, at borgerne skal meget
længere ind i beslutningsprocessen. Med ny lovgivning bli-
ver det bl.a. muligt for borgerne at have direkte indflydelse
på lokalplanerne og give byggetilladelser i deres lokalom-
råder gennem afstemninger. 
Med inspiration fra Brasilien og Canada har Big Society

Network og tænketanken NESTA lanceret projektet “Dit
Lokale Budget”, hvor ni distrikter skal eksperimentere med
borgerinddragelse i budgetlægningen. Formålet er at give
borgerne forståelse af og indflydelse på, hvordan pengene
fordeles, og forhåbningen er, at de kan bidrage til innova-
tive og effektive løsninger på udfordringer i deres lokal-
samfund. 
Det er ikke kun budgetterne, men også selve velfærdsy-

delserne, som borgerne i højere grad skal tage ansvar for.
Med en ny “udfordringsret” får medarbejderne i velfær-
dens frontlinje mulighed for at overtage ejerskabet af deres
institutioner. Målet er at opdyrke en entreprenørånd
blandt de offentligt ansatte ved at give dem mulighed for
at starte deres egne medarbejderejede virksomheder, som
kan levere velfærdsydelser mere effektivt.
Regeringen har også sat sig som mål, at medarbejderne

frigøres for en række af de stramme regelsæt og kontrol-
foranstaltninger, som den centrale regering før har lagt
ned over dem. “Vi ønsker at gøre offentlige medarbejdere
ansvarlige over for borgerne, frem for en regeringsma-
skine,” lyder det fra David Cameron. Han vil ikke alene fri-
gøre medarbejderne fra stramme regelsæt, men også åbne
for større valgfrihed til brugerne og øge konkurrencen
mellem forskellige udbydere.

Mere civilsamfund
Sir Stuart Etherington, som er direktør for det Nationale
Råd for Frivillige Organisationer, hilser Camerons vision
velkommen og ser det som en mulighed for at forme Stor-
britanniens fremtidige velfærdsmodel. 
“Civilsamfundets indtog i den offentlige sektor er et

grundvilkår for de fleste europæiske velfærdstaters over-
levelse. Områder inden for ældrepleje, hjælp til handikap-
pede, sundhed og beskæftigelse vil i langt højere grad være
afhængige af civilsamfundets deltagelse,” mener Stuart Et-
herington. 

Et af hovedinitiativerne, der skal gøre transformationen
lettere, er The Big Society Bank, som skal levere kapital til
frivillige organisationer, der ønsker at drive områder af
den offentlige sektor. Regeringen er samtidig ved at skrue
kraftigt op for udbud af offentlige opgaver, ligesom en ny
antibureaukratiserings-taskforce skal lette den administra-
tive byrde, når frivillige organisationer vil ind på det of-
fentlige område.
Jørgen Søndergaard, direktør for Socialforskningsinsti-

tuttet og tidligere formand for regeringens arbejdsmar-

• Localism Bill. Ministeren for decentralisering, Greg Clark, præsenterede
13. januar et lovforslag, der giver langt større indflydelse til lokalsamfun-
det. Borgerne får “udfordringsret” – dvs. at de kan overtage ansvaret for
at levere de ydelser, der i dag leveres af det offentlige, og drive f.eks. bib-
lioteker og  ungdomscentre. De offentlige ansatte får ret til at overtage
ejerskabet af den service, de leverer. Også private virksomheder, forenin-
ger og sociale virksomheder får større mulighed for at overtage offentlige
opgaver.

• The Big Society Bank. Regeringen har forpligtet sig til at oprette en fi-
nansiel institution, som skal tilskynde til investeringer i social forandring.
Hverken finansiering eller formål ligger helt fast endnu, men målet er, at
banken skal levere kapital til civilsamfundsorganisationer, der vil overtage
og drive offentlige opgaver, samtidig med at den skal støtte socialt entre-
prenørskab. 

• Free Schools. Regeringen har med inspiration fra Sverige givet forældre og
frivillige foreninger ret til at oprette selvstændige og frie skoler, hvis de
kan præsentere en holdbar forretningsplan. Foreløbig har regeringen givet
grønt lys for 25 nye skoler. Pengene følger eleverne, og de nye skoler har
ret til selv at vælge, hvilke kompetencer og fag de vil profilere sig på. Ele-
ver med en svag social baggrund udløser ekstra bonuspenge til skolen. 

• Sundhedsreform. Lokale konsortier af praktiserende læger overtager kon-
trollen med 80 pct. sundhedsbudgetterne fra 2013, og flere forsøgsprojek-
ter er allerede i gang. Reformen er den mest omfattende siden 1948, hvor
det nationale sundhedssystem blev oprettet.  

• National Citizen Service (NCS). Et pilotprojekt for velfærdstjeneste vil
bringe 16-årige med forskellig baggrund sammen om aktiviteter i bela-
stede boligområder. Cabinet Office igangsætter i sommeren 2011 og
2012 projekter, der skal involvere over 10.000 unge.

• Borgerinddragelse i budgetlægning. The Big Society Network, NESTA og
The Participatory Budgeting Unit samarbejder om et pilotprojekt, hvor ni by-
råd på forskellig måde skal inddrage borgerne i beslutninger om, hvordan
midlerne skal fordeles. 

• Lokalsamfundets frontløbere. Regeringen vil identificere, træne og støtte
5.000 nøgleaktører, der ønsker at gøre en forskel for deres lokalsamfund.
Idéen er kendt fra USA, hvor community organizers fungerer som katalys-
atorer for lokal forandring. 

• Velfærdslaboratorier. Fire områder er udnævnt til testlaboratorier for vel-
færdsudvikling: Liverpool, Eden Valley, Windsor and Maidenhead samt Lon-
don Borough of Sutton. De skal løbende afprøve nye tiltag. 

KILDER: CABINET OFFICE, NESTA

Big Society-initiativer



kedskommission, mener, at Danmark kan lære meget af
den åbenhed, som Big Society lægger op til. Men han un-
derstreger, at det først og fremmest vil kræve en mentali-
tetsændring blandt medarbejderne. 
“Hvis civilsamfundet skal længere ind i den offentlige

sektor – i daginstitutionerne, på sygehusene og skolerne –
er det helt essentielt, at de offentlige medarbejdere i front-
linjen inviterer dem indenfor,” siger Jørgen Søndergaard.

Mere end et slogan?
Den offentlige sektors størrelse har været omdrejnings-
punkt for den britiske velfærdsdebat siden Anden Ver-
denskrig. Fra thatcherismens fokus på privatisering og of-
fentlige nedskæringer til New Labours tro på en “tredje
vej” har de britiske diskussioner og eksperimenter sat deres
præg på mange velfærdsmodeller rundt omkring i Europa. 
Geoff Mulgan mener, at Storbritannien nu skal til at ud-

vikle en helt ny rollefordeling mellem borgerne og staten.
“Det er ikke bare en overdragelse af ansvar fra stat til bor-
ger, men en ny og mere kompleks måde at fordele rollerne
på, hvor staten skaber rammerne for, at civilsamfundet kan
overtage en stor del af ansvaret,” siger Geoff Mulgan. 
Han ser et behov for et grundlæggende skift i den måde,

man tænker deltagelse i samfundet på, og fremhæver, at
et stigende antal borgere føler sig isoleret i samfundet
trods årtier med stabil økonomisk vækst. “Det er markant
andre risici, som borgerne skal beskyttes imod, end de sid-
ste 50 år. Der skal i højere grad gribes ind over for psykiske
sygdomme og social isolation,” siger Geoff Mulgan. 
Big Society kan være en del af svaret, men Mulgan ef-

terlyser flere konkrete bud på, hvordan visionen for alvor
kommer til at se ud i praksis. Han har for Young Founda-
tion skrevet rapporten “Investing in Social Growth – can
the Big Society be more than a slogan?”, der giver et samlet
bud på, hvordan visionen kan blive mere konkret. Den ud-
peger tre overordnede områder, der skal prioriteres højt,
hvis Big Society skal lykkes. 

NYE INVESTERINGSFORMER

• Socialt entreprenørskab skal have bedre investerings-
muligheder, og social forebyggelse skal tænkes som en
investering, der giver afkast for både stat og civilsam-
fund. 

NYE PLATFORME

• Man skal udnytte de teknologiske muligheder for at mo-
bilisere og organisere nye fællesskaber. 

NYE LEDERE

• Sociale iværksættere skal ud i den offentlige sektor, og
der skal uddannes nye ledere, der kan skabe social for-
andring i civilsamfundene. 

Den nye velfærdsmodel skal skabes gennem eksperimen-
terende løsninger i den offentlige, private og civile sektor,
og Geoff Mulgan mener, at mange af initiativerne med

held kan eksporteres til andre velfærdsstater. 
Jørgen Søndergaard mener ikke, at det er eksperimen-

terne, det kniber med i Danmark. Han efterlyser snarere
end mere systematisk og strategisk tilgang. “Der er masser
af lyst til at eksperimentere i den offentlige sektor. Men det
er ofte individdrevet og ikke en del af en større samfunds-
mæssig strategi.”

Et usikkert eksperiment 
Big Society er blevet lanceret som et eksperiment, der skal
formes i samarbejde med civilsamfundet og den private
sektor. Og det er stadig usikkert, hvor stort et engagement
regeringen kan mobilisere hos borgere, medarbejdere, for-
eninger og lokalsamfund. 
Forældre eller frivillige foreninger har som noget nyt

fået ret til at danne frie skoler, når de ikke føler, at de eksi-
sterende kommuneskoler er tidssvarende. Med inspiration
fra Sverige er de nye frie skoler blevet økonomisk ligestillet
med offentlige skoler, da pengene følger eleven. Foreløbig
har undervisningsminister Michael Gove kun givet tilla-
delse til dannelse af 25 frie skoler, men langt flere forældre
ventes at udnytte de nye muligheder. Kravet er, at de laver
en holdbar forretningsplan for skolen. Til gengæld får de
frie skoler helt nye frihedsgrader til at profilere sig på ud-
valgte kompetencer og sammensætte deres faglige curri-
culum. De vil også kunne overføre og geninvestere even-
tuelle overskud til de følgende skoleår. Flere steder i landet
har lærerforeninger og repræsentanter fra de offentlige
skoler forsøgt at blokere for de nye frie skoler, men rege-
ringen håber, at bevægelsen med frie skoler vil brede sig
til langt flere steder i landet. Regeringen har samtidig søgt
at give skolelærere i de offentlige skoler større frihedsgra-
der og fjerne flere af de eksisterende regelkrav. Bl.a. vil læ-
rere fremover kunne bortvise urolige elever fra klassen
uden først at give et skriftligt forvarsel på 24 timer.
“Regeringen har kastet os ud i et omfattende velfærds -

eksperiment, og der er ikke nogen, der er sikker på, hvor
det ender,” siger Anna Coote, chef for socialpolitik i den
uafhængige tænketank New Economics Foundation. Hun
tvivler på, at de konkrete initiativer, der er blevet lanceret,
kan kompensere for de massive nedskæringer. Men hun
mener, at Big Society markerer en mulighed for at gen-
tænke den britiske velfærdsmodel på et fundament af lo-
kalt engagement og borgerinddragelse.
“Det er tid til at kigge efter nye måder at gøre tingene

på og bygge et nyt bæredygtigt velfærdssystem, der passer
til det 21. århundrede,” siger Anna Coote. 

Jakob Bo Nielsen jni@mm.dk
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Læs mere på skolenibevægelse.nu

VEJLE KOMMUNE

Folkeskolen er udviklet til det gamle industri-
samfund. Men industrisamfundet er under 
hastig afvikling. Hvad så med skolen?  
Skolerne præsterer utrolig meget godt og 
spændende under de stadig vanskeligere  
forhold, som de opererer under. Men de kan 
ikke blive ved med at agere under en lovgiv-
ning og en tænkning, der hører en svunden 
fortid til.

Skolen i Bevægelse er et skoleudviklingspro-
jekt i Vejle Kommune, som skal skabe grobund 
for radikale ændringer, der kan lede folkesko-
lernes praksis ind i vidensamfundet. Vi har 
inviteret elever, forældre, lærere, pædagoger, 
skoleledere og andre faggrupper til at deltage i 
den innovative proces. Vi vil udfordre skolernes 

pædagogiske praksis og sammen skabe idéer 
til nye og mere fremsynede rammer for elever-
nes læring og mestring. 

Kontaktpersoner
Anette Jensen, skolechef,
telefon: 76 81 50 40 / 21 20 14 02
Anders Høgsbro Holm, pædagogisk konsulent,
telefon: 76 81 50 54 / 51 19 69 19

Skolerigsdag den 2. april 
Folkeskolerne i Vejle Kommune præsenterer 
deres udviklingsprojekter ved en stor konfe-
rence og messe på den fælles Skolerigsdag 
den 2. april. For program og deltagelse kontakt 
Marianne Hyltoft på 76 81 50 55.

”Det er forfriskende at se de drastiske  
og innovative fornyelser i Vejle Skolerne. 
Entusiasme, engagement og indflydelse  
bliver drivkraften i Vejles skoler og i  
fremtidens samfund.
Begejstring vil drive læring og trivsel  
og give folkeskolen en plads i fremtiden.”

Peter Ring, Teknologi Strateg & Innovator, 
Mærsk Maritime Technology 

“Verden er forandret, men vores tænkning om 
folkeskolen har overlevet i en virkelighed, der 
ikke længere findes.”

Professor Steen Hildebrandt

 Radikal innovation  
i folkeskolen
 Hvis skolen ikke fandtes ... 
hvordan ville du så opfinde den? A
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PÅ VELFÆRDENS INNOVATIONSDAG den 25. januar
2011 præsenterede ledere fra hele velfærdssektoren 40
konkrete løsninger på aktuelle udfordringer. De har det til
fælles, at de er innovative, skaber bedre velfærdsydelser,
ikke kræver offentlige investeringer og for manges ved-
kommende kan generere nye forretningsideer. Hvad mere
kan man ønske sig af fremtidens velfærdsløsninger?  Da-
gen blev en manifestation af det store innovationspoten-
tiale i den offentlige sektor, og den viste, at det er muligt
at skabe bedre velfærd uden flere penge. Måske oven i kø-
bet for færre.
Den største og stærkeste innovationsdriver er den øko-

nomiske krise, der også har udviklet sig til en akut
velfærds krise. Det flerdobbelte krydspres på velfærdssam-
fundet er blevet så hårdt, at vi nu konfronteres med et af-
gørende velfærdsvalg: Enten skal vi acceptere en gradvis,
men fremadskridende nedslidning af den fælles velfærd,
eller også skal vi nytænke indretningen af fremtidens vel-
færdssamfund radikalt.  Udfordringen er ikke ny. Den har
været et gennemgående tema i en lang række analyser, rap-
porter, konferencer og politiske debatter de sidste 10-15
år. Men advarslerne til trods er politikerne gledet af på de
mere fundamentale løsninger, antagelig af frygt for væl-
gernes dom.

Velfærdssamfundets største chance
Velfærden er danskernes fælles identitet – det vi er mest
stolte af ved Danmark, og noget vi gerne betaler  rekord-
høje skatter for at bevare og udbygge. Det har også været
linjen under den borgerlige regering, hvor det offentlige
forbrug har sat nye rekorder og skabt 33.000 nye arbejds-
pladser. Men nu går den ikke længere. I stedet for den
gradvise tilpasning, som måske var en option for ti år si-
den, er vi i dag tvunget til drastiske skridt. Én ting er vel-
færdens ledere nemlig meget enige om: Danskerne må
indstille sig på ringere velfærd de kommende år, og afstan-

den mellem forventninger og realiteter bliver markant
større. Det er den klare udmelding fra en undersøgelse
blandt de mere end 3.000 medlemmer af Mandag Mor-
gens velfærdspanel.
Dermed bliver velfærden uundgåeligt den vigtigste po-

litiske slagmark under det forestående valg. Men uanset
hvad politikerne lover, kan de ikke opfylde danskernes øn-
sker: Mere velfærd.  Hidtil har de kunnet imødekomme
vælgerne ved at sende flere penge. Denne enkle løsning
eksisterer bare ikke længere, og dermed er alle tvunget til
at tænke nyt. Men spørgsmålet handler heller ikke om
mere eller mindre velfærd. Det handler om, hvordan vi
skaber bedre velfærd. Derfor kan det nye pres vise sig at
være velfærdssamfundets største chance og udløse det in-
novationsspring, der har været efterspurgt i en årrække.
Økonomisk nød lærer nemlig fattige kommuner og re-

gioner at innovere. Og det er velfærdslederne tilsynela-
dende også indstillet på. Ifølge en undersøgelse fra vel-
færdspanelet udpeger 75 pct. af lederne innovation som
en af de største dagsordener de kommende år. Og de me-
ner i øvrigt, at de selv har forudsætningerne for at inno-
vere. Det synspunkt skal nu stå sin prøve i det virkelige liv. 
Her blev Innovationsdagen og de 40 eksempler på nye

typer løsninger en begivenhed, der kan give optimisme.
Spørgsmålet er blot, hvordan man tager skridtet fra en god
dag og spændende eksempler til et gennemgribende pa-
radigmeskifte. Et umiddelbart svar er at udbrede de bedste
løsninger, så de går fra at være best practice til at være nor-
mal practice. Desværre støder de ofte mod en række men-
tale barrierer, først og fremmest en udtalt mangel på vilje
og interesse for at videndele.  Det kommunale og regionale
selvstyre håndhæves alt for ofte på en måde, der blokerer
for, at innovationer krydser de administrative grænser. Det
var også den konklusion, som overlæge Erik Juul for få år
siden havde med hjem på sin rundrejse i det danske sund-
hedslandskab, hvor han på vegne af statsminister Anders

Bedre velfærd for færre penge
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Fogh Rasmussen skulle afsøge muligheder og barrierer for
fremtidig kvalitetsudvikling. Han havde to konklusioner:
Barrieren var i høj grad manglende interesse for at dele vi-
den. Han kaldte det the knowing/doing gap – afstanden
mellem, hvad vi ved, og hvad vi gør. Muligheden var de
ildsjæle, der trodsede bureaukratier og vedtagne normer
og bare nytænkte og leverede resultater. Velfærdens inno-
vatører har vist, at når vi giver rammerne for innovation,
kan ildsjælenes ideer også udvikles og udbredes.

Innovative kraftcentre
Hermed nærmer vi os en mulig løsning, nemlig at udpege
nogle centres of excellence inden for velfærdsinnovation.
Kraftcentrene kunne være institutioner, kommuner eller
eventuelt regioner, der leverer så overbevisende resultater,
at de får status som laboratorier og dermed langt større
frihedsgrader end andre til at nytænke og eksperimentere
– altså en ubureaukratisk form for “fri-institutioner” eller
“fri-kommuner”.  Der skulle selvsagt opstilles nogle krav,
men ét ville være givet: Dokumenteret evne til at levere
bedre velfærd for færre penge.
Herudover ville det tælle positivt, såfremt centrene

kunne præstere nybrud på bl.a. følgende områder:

• Inddragelse af borgerne i udviklingen af velfærdsydelser
• Konkrete eksempler på offentligt-privat samarbejde
• Løsninger bygget på anvendelse af avanceret teknologi
• Nye ledelses- og organisationsformer
• Videndeling på tværs af afdelinger, institutioner, kom-
muner, regioner m.v.

Fællesnævneren handler om co-creation: evnen til at in-
novere på tværs, at bruge hinandens bedste viden og bed-
ste erfaringer. Der er ingen tvivl om, at der rundt omkring
i det danske velfærdssamfund findes netop de eksempler,
der udfoldet i større skala kunne skabe vigtige gennem-
brud. Og at der findes de ildsjæle – både medarbejdere og
nytænkende ledere – der har gjort erfaringer med nye pro-
cesser og ledelsesformer, der kunne levere tilsvarende
overbevisende resultater. Nu skal der skabes centre, der sy-
stematisk får innovationen sat i værk og giver den mulig-
hed for at blive gentaget af andre velfærdsaktører. 
For 10-15 år siden var det måske svært at tro på denne

vision. Her var kommune-, amts- og embedsmandskultu-
ren så indgroet, at tanken var kvalt i fødslen. Presset for
fornyelse var heller ikke erkendt. Men to forhold kan i dag
fremme optimismen. Dels det perspektiv, der ligger i de
40 spændende cases, dels den bagvedliggende energi og
nytænkning. Velfærdens Innovationsdag fortæller om en
stor underskov af kreative talenter rundt omkring i vel-
færdslandskabet.  
Hvad er så første skridt? Der er to muligheder: 
Enten at regeringen, f.eks. indenrigsministeren og soci-

alministeren, tager et initiativ og udfordrer velfærdsaktø-
rerne til at udvikle ideen om kraftcentre og sikrer sig deres
engagement. Eksperimentet vil med usvigelig sikkerhed
blive fulgt med stor interesse i vide kredse som en ny måde
at udvikle velfærd på – og være et godt alternativ til diverse
skrivebordsinitiativer. 
Eller at en gruppe af velfærdens ildsjæle tager initiativet

og udfordrer regeringen til at engagere sig. Her burde der
være mange eksempler at tage af. Også det udspil vil med
garanti skabe stor opmærksomhed og rejse en spændende
principiel debat.
Ét står fast: Skal vi bevare opbakningen til velfærdssam-

fundet, og skal det fortsat være en vigtig del af den danske
konkurrencekraft, kræver det fundamental nytænkning.
Flere penge er ikke en løsning. Der er kun ét svar: At in-
novere sig ud af problemet. Dette særtillæg giver en række
eksempler på, at det lader sig gøre – og hvordan. Det be-
grunder visionen og ambitionen om bedre velfærd for
færre penge. 
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HVIS VI IKKE ALLEREDE havde opfundet dansk velfærd,
så skulle vi gøre det nu. Det er min konklusion efter at
have læst Velfærdens Innovationskatalog 2011. De mange
innovatører og cases viser, at vi har velfærd, der virker, og
at der er ambitioner i frontlinjen om at gøre det endnu
bedre. 
Det er en del af vores fælles historie, at vi løbende har

udviklet velfærden. Men i de kommende år skal forandrin-
gerne antage en anden form. Vi kan ikke justere os ud af,
at 20 pct. af arbejdsstyrken forsvinder i de kommende år.
Vi kan ikke tilpasse os, at vi får offentlige underskud i de
næste 40 år. Og vi kan ikke fedtspille os fra, at borgernes
forventninger til velfærden stiger og stiger.
Vi har krydset grænsen for tilpasning. Vi kan ikke

grønthøste eller produktivitetsforbedre os til nye løsninger.
Forandringen af velfærdssamfundet skal have en anden
og mere radikal karakter. Det kræver ny finansiering, or-
ganisering og levering af velfærd. Og det kræver, at vi ny-
tænker, hvad velfærd er. 
Heldigvis dokumenterer Velfærdens Innovationskatalog

2011, at vi er i gang. I Velfærdens Innovatører har vi sam-
men med partnerne og Velfærdspanelet udpeget de fem
store udfordringer, som kataloget bygger på, læst på tværs
af de mange konkrete velfærdsløsninger og udviklet fem
anbefalinger til det videre arbejde med velfærdsinnova-
tion. Se forordet side 6.
Mandag Morgen slipper ikke resultaterne her. Tværti-

mod vil vi sætte dem i centrum for vores fremadrettede
arbejde med velfærdsinnovation i 2011. Vi indkalder i den
kommende tid partnere til projekter under følgende over-
skrifter: 

• BORGER: Vi vil indsamle løsninger på, hvordan man
bedst inddrager og aktiverer borgeren og bygger velfær-
den på borgerens ressourcer. Samtidig vil vi gerne lave
en større undersøgelse af borgernes holdninger til eget
ansvar, inddragelse og aktivering. 

• LEDELSE: Vi vil sammen med danske og internationale
partnere udvikle vejen til radikal velfærdsinnovation.
Målet er at skabe viden om, hvordan den enkelte insti-
tution kan skabe resultater, der grundlæggende foran-
drer arbejdet, så det giver bedre effekt. 

• MÅL OG KERNEYDELSE: Vi vil sammen med interessenter
og eksperter sætte en dagsorden for intelligent doku-
mentation i den offentlige sektor. Målet er at flytte de-
batten om dokumentation fra det, vi putter ind i indsat-
sen, til det, der kommer ud af den. Nøgleordene er ker-
neydelser, afbureaukratisering og øget værdiskabelse.

• VIDENDELING: Alle taler om at lære af de bedste, men
hvordan gør man det? Vi vil sammen med en bred kreds
af velfærdsinteressenter udvikle en guide til, hvordan vi
konkret lærer af hinandens projekter og erfaringer.

• SAMARBEJDE: Private virksomheder og frivillige kræfter
kan og skal løfte flere velfærdsopgaver – men det er
svært, og fordomme trives hos alle involverede. Vi vil
vise, hvordan man helt konkret indretter det offentlig-
private samarbejde, f.eks. om social forebyggelse.

Velfærdspanelet kommer til at spille en aktiv rolle i arbej-
det. De mere end 3.000 velfærdsledere i panelet skal bi-
drage med holdninger, kvalificeringer og konkrete erfa-
ringer undervejs. Målet er, at konklusioner og cases fra
årets initiativer præsenteres, diskuteres og perspektiveres
på Velfærdens Innovationsdag i januar 2012. 
Initiativerne forudsætter naturligvis opbakning. Jeg hå-

ber, at du og din organisation vil bidrage. Også hvis du har
en idé, der ligger uden for ovenstående projekter. 
Vi glæder os til at være med til at udvikle velfærden –

så Danmark også i fremtiden kan skabe velfærd, der vir-
ker.
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Den sidder lige i skabet - 
 i Nexøhuset!

Bornholms Regionskommune har 
udviklet flere innovative løsninger i nye 
boliger for svært funktionshæmmede. 

Design, teknik og anvendelighed går op i en højere 
enhed i et nyudviklet skabs-køkkenmodul i boliger 
for borgere med svære psykiske og fysiske funktion-
snedsættelser. 

Skabs-køkkenmodul fungerer som skillevæg mel-
lem stuen og badeværelse. Modulet kan flyttes så 
rummenes størrelse kan tilpasse den enkelte borgers 
indretningsbehov. Med et enkelt løft kan opholdsrum 
eller badeværelse udvides med 4-5 m2.

Boligens loftskinne er integreret i skabsmodulets 
design og selve liften kan nænsomt skjules i skabet 
når den ikke er i brug. Skabsmodulet sikre på den 
måde, at det typiske institutionspræg undgås. Liften 
bevæger sig fra et rum til et andet uden overgang. 

Den sidste innovative finesse i de nybyggede boliger 
er en skyllefunktion i brusebadsafløbet. Skyllefunk-
tionen fungerer som et toilet og sikre på den måde at 
afføringsrester i afløbet i badet ikke giver lugtgener. 
En løsning der ikke er set før! 

De nye boliger er en del af Nexøhuset, der er et botil-
bud under almenboligloven for svært funktionshæm-
mede. Nexøhuset har de sidste år arbejdet med 
integrering af flere velfærdsteknologiske løsninger. 

Da Nexøhuset skulle modernisere og tilbygge 
nye boliger var det naturligt at tænke i innovative 
løsninger. Skabsmodulet og skyllefunktionen er 
hjemmegjort udvikling! Løsningerne er blevet til i et 
samspil mellem institutionen og en medarbejder i 
kommunens tekniske afdeling og leverandører.

Winni Grosbøll (S) 
Borgmester i Bornholms Regionskommune

Vil du høre mere om  Nexøhuset 
så kontakt :
Vibeke Juel Blem
Vibeke.Juel.Blem@brk.dk
56 92 12 82

Eller
Jeanette Bech
Jeanette Bech@brk.dk
56 92 64 62
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