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Helhedsløsninger – kommunalt ansvar, 
selv om regler kan stå i vejen
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Helhedsløsninger –
Hvor svært kan det være?

Kommunal Økonomisk Forum 2019
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Hvorfor er det svært – 3 vinkler

1. Lovgivning og bureaukrati 

2. Organisatoriske barrierer

3. Fagprofessionelle dyder



Hvor svært kan det egentligt være?
- Adskilte fagkulturer med adskilte love

Barnets tarv er det 
vigtigste!

Vi skal sikre dit barns 
trivsel og undersøge om 
der er behov for støtte

Serviceloven

Behandling og lindring
Vi skal sikre hurtig 

henvisning til hospital og 
læge

Sundhedsloven

Den rette kompensation
Vi skal have udredt din 

sygdom og dit 
funktionsevnetab så du kan 
få en kompensation på det 

rette niveau.
Serviceloven

Ret og pligt – yde efter 
evne 

Du skal matches til et job, 
hvor der er behov i  

erhvervslivet
Beskæftigelsesloven

Rehabilitering
Du kan klare meget mere 
selv hvis vi træner dig og 

giver dig et mestringsforløb
Serviceloven

?§



De organisatoriske benspænd

Vi udvikler og 
belønner en 

organisationen, 
der har styr på 

linjen og en 
tydelig ansvars-

placering

Vores MED-
system, 

overenskomster 
og fagkulturer 
fremmer ikke 

helheds-
orientering  

Politiske 
fagudvalg 

opdelt efter 
lovgivninger

Vores 
fagsystemer, 
procedurer og 
datatilsynet 
hæmmer 

koordinering

Vi afvikler 
tværgående 
enheder og 

projekter, når der 
skal 

effektiviseres. 
Eller opretter dem 

dekoblet



Fagprofessionelle dyder – når faget 
står i vejen for opgaven

Metodefrihed 
ses som kilde til 
arbejdsglæde og 
trivsel - men er 

det på 
bekostning af 
det, der virker 
for borgeren?

Identitets-
skabende 

fagsprog, der 
skaber snitflader 
og er svært at 

forstå for 
borgerne:

Ny form for 
værdi / etik

Traditionelt fokus 
på retssikkerhed 

og 
ligebehandling. 

Nu fokus på 
borgernes 

drømme, ønsker 
og behov

Rehabilitering, 
empowerment, 
selv motivation, 

holistisk approach, 
resiliens, mestring, 

livsduelighed…



Tag et ledelsesmæssigt og politisk valg

Gør det, der virker – beskæftigelse først! … 

• Selvforsørgelse som en grundlæggende forudsætning for 
sammenhængskraft og fastholdelse af velfærdssamfundet.

• Madpakker, struktur på hverdagen, kolleger, irriterende chefer – er 
det mest normaliserede set-up – også for børn.

• En hverdag på en arbejdsplads i praktik eller løntilskud er en af de 
mest virkningsfulde tilbud vi har.

• Stærkere og hurtigere integration af vores flygtninge 

• Livskvalitet og identitet….



Job

B&V

En sagsbehandlerPlan 1

S&S

Myndighedsled Udførerled

Før havde vi - Adskilte borgerforløb

Værdikæden gik hovedsageligt én vej

Job

B&V

S&S

En sagsbehandlerPlan 2

En sagsbehandlerPlan 3

Plan1b Plan1cPlan1a

Plan2a Plan2b Plan2c

Plan3a Plan3b Plan3c



En økonomi på 
målgrupper

En plan

En tværgående myndighed

Myndighedsled Udførerled

Nu har vi - Sammenhængende 
borgerforløb

En plan

Borgerkonsulenten

Nyt team med ledelse, myndighed og økonomi på tværs af siloer 

Plads til 150 voksne og familie

110 er i gang

Værdikæden går begge veje



Sådan fremmer du ledelse på tværs…

Sæt en 
målsætning for 

råderum og 
stærk fortælling 

om, hvorfor 
indsatsen er 
nødvendig

Fastsæt specifikke mål 
for hvordan det 

økonomiske potentiale 
skal indfris

Uddan medarbejderne til 
indsatsen. Fælles 
læringsforløb og 

referenceramme er 
vigtigt

Saner og gør op 
med 

organisatoriske 
uklarheder og 

barrierer - skab 
incitamenter hos 
fagchefer til at 

investere på tværs 
af fagområder 

Tag ledelse, 
prioriter og sæt 

retning -
beskæftigelse er 
altid det øverste 

mål

Lad være at vente på nu lovgivning – tag 
lederskabet og begynd i dag!



Kommunal Økonomisk 
Forum 2019
Direktør Uddannelse og Arbejdsmarked 

Tanja Nyborg



Frem mod en styrket 
Ungeindsats

7 indsatsspor

• Steam i 
undervisningen

• Udbygget 
SAMSPIL mellem 
virksomheder og 
erhverv

• Udskoling med 
styrket udsyn til 
erhvervsuddannel
serne

• Systematisk 
arbejde med 
elevernes 
uddannelsesparat
hed

• Karrierelæring i 
folkeskolen

• Sammenhæng for 
eleverne fra 
folkeskole til 
erhvervsuddannel
se

• Særlige indsatser 
for unge uden 
uddannelse og job 
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Klyngesamarbejde 
– et Sience Vision 
valgfag
Et valgfag med udgangspunkt I STEAM. 

I samarbejde med VIA har eleverne
udviklet bud på, hvordan fremtidens
bydele kan se ud. Eleverne har gjort brug
af bred naturfaglig, matematisk og
humanistisk viden og forståelse for at 
skabe innovative løsninger på fremtidens
bydele, hvor både energiforsynings- og
klimamæssige udfordringer
imødekommes uden at gå på kompromis
med beboeres behov for design, comfort 
og funktionaliteter.
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Samspil. 

er et formaliseret, forpligtende og tæt samarbejde 
mellem grundskolerne, erhvervslivet og 
ungdomsuddannelserne i Horsens Kommune. 

Samspil består af  læringsforløb for 0.-9. klasse, hvor 
eleverne arbejder med det obligatoriske emne 
Uddannelse og job. 

Alle klasser fra 0.-9. arbejder hvert år 25 timer med 
Samspil. Læringsforløbene indbefatter besøg på lokale 
virksomheder og uddannelsesindstitutioner, besøg på 
Industrimuseet og inddragelse af forældre og andre i 
elevernes netværk i dialoger om job og uddannelse



3 årig periode fra 2018 – 2021

Formål

• At give elever med lav motivation for skolegang 
en øget motivation for skolegang.

• At øge skolens overgangsfrekvens fra folkeskole 
til ungdomsuddannelserne.

• At få flere unge til at uddanne sig og arbejde 
inden for de teknisk (EUD/EUX) uddannelser. 

”Erhvervslinje” 
på Horsens 
Byskole



Fra strategi til 
handling - UPV 
AUDITMØDER

Styrke ledelsens fokus på uddannelsesparathed i 
hele udskolingen gennem en tæt og forpligtende 
dialog omkring kvaliteten og systematikken i UPV-
processen, især arbejdet med handleplaner og den 
ledelsesmæssige organisering og opfølgning

Øget fokus på, at eleverne bliver rykket fra IUP til 
UP

I år har analyseteamet suppleret med interviews 
med elever og lærere samt observationer af 
teammøder. Anbefalinger heraf vil blive udarbejdet. 

UPV Dialog UPV Dialog UPV

UU - vejledning

7. – 9. klasse

7. kl. 8. kl. 9. kl.



Nøgleord: Sammenhæng i 
indsatser og eleven i centrum

Eleven

Pædagogik

Organisation 
styring og 

ledelse

•Dialogbaseret mål og 
resultatstyring 

•Styrket ledelse med særligt 
fokus på læringsledelse

•Systematisk kvalitetsarbejde 
med afsæt i data 

•Kapacitetsopbygning 

•Sammenhængende systemer 



Ledelse af den 
fælles opgave
• En vision, få tydelige mål og fælles 

retning

• Det store og fælles HVORFOR

• Sammenhængskraft mellem niveauerne

• Alliancer og VILJE til samarbejde

• Skab vilje til at investere i andres 
fagområder

• Implementeringsseriøsitet og uddannelse 
til den konkrete opgave

• RYD op, smid væk, skab enkelthed og 
klarhed

• Skab miljø for fælles læring, der skaber 
stærkere resultater, 

• Kompetenceudviklingsforløb der danner 
fælles forståelse

• Ledelse tæt på opgaven

Politisk 
niveau

Administrativt 
niveau

Driftsniveau

Allianceparter og samarbejdsparter



Ledelse af tværgående 

samarbejde



“Flere i Job og Uddannelse”

• Investering på 125 mio. kr. over 4 år

• Realiseret gevinst på 210 mio. kr. over 4 år

• 1300 borgere er flyttet fra passiv forsørgelse til job, 

uddannelse og fleksjob

• Investeringen er 

• udmøntet i tværfaglige og tværgående indsatser

• med udgangspunkt i den enkelte borgers behov



Borgeren i centrum?

Sagsbehandler

Familieafdeling

Misbrugs-

behandler

Sagsbehandler

Ydelseskontor

Bostøtte-

medarbejder
Virksomheds-

konsulent

Sagsbehandler 

Jobcenter

Mentor

Fysioterapeut



Borgeren i centrum!   

Sagsbehandler

Familieafdeling

Misbrugs-

behandler

Sagsbehandler

Ydelseskontor

Bostøtte-

medarbejder
Virksomheds-

konsulent

Sagsbehandler 

Jobcenter

Mentor

Fysioterapeut



Virkso
mheds-
service

Helhed
s-tilbud

STU

Ungeh
uset 
EUC

Sagsb. 
unge

Mentor 
unge

UU 
vejleder

e

Mentor
beskæf

.

Sagsb. 
sygedp

.

Relationel Koordinering
Udgangspunktet …

Høj over 4,0

Middel 3,5 – 3,9

Lav under 3,5

Dette diagram illustrerer alle 

gruppers besvarelse ”om” 

hinanden og internt i egen 

gruppe. Pilene fra en gruppe, 

viser denne gruppes besvarelse 

om gruppen pilen peger på. 

Cirklerne om grupperne er 

besvarelserne om egen gruppe. 

Flex-
teamet

Sagsb. 
beskæft

Jobfor-
midling

Integra-
tions-
team

Ydelses
kontoret

Myndigh

Handica
p

Særlige indsatser
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Relationel Koordinering
1 år efter …

Høj over 4,0

Middel 3,5 – 3,9

Lav under 3,5

Dette diagram illustrerer alle 

gruppers besvarelse ”om” 

hinanden og internt i egen 

gruppe. Pilene fra en gruppe, 

viser denne gruppes besvarelse 

om gruppen pilen peger på. 

Cirklerne om grupperne er 

besvarelserne om egen gruppe. 

Flex-
teamet

Sagsb. 
beskæft

Jobfor-
midling

Integra-
tions-
team

Ydelses
kontoret



Ledelse på tværs

• Ledelsen skal skabe helhed og sammenhæng

• Et særligt ansvar at lede på tværs 

• af organisatoriske skillelinier

• af forskellige faggrupper

• af sammenhængende processer

• Organiseringen kan i sig selv være en hindring, 

men organiseringen er ikke i sig selv en tilstrækkelig 

løsning

• Lokalt politisk fokus er vigtigere end lovgivning
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Ny styringsmodel
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