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EN NY 

BESKÆFTIGELSESINDSATS MED 

BORGERNE FØRST

Winni Grosbøll, borgmester og medlem af KL’s arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg

Søren Bork Hansen, Arbejdsmarkedschef i Kolding Kommune

Søren Sønderby, Chefkonsulent i KL’s Konsulentvirksomhed KLK



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / EN NY 
BESKÆFTIGELSESINDSATS 
MED BORGERNE FØRST
V. WINNI GROSBØLL, BORGMESTER OG MEDLEM 
AF KL’S ARBEJDSMARKEDS- OG 
BORGERSERVICEUDVALG



Megatrend i den offentlige sektor



2015

Refusionsreform

2017

Omlægning af driftsrefusion

2018

Forenklet 
beskæftigelsesindsats

ØA 2019 

Afdække muligheder for 
investeringer i aktiv 

beskæftigelsesindsats 
(konto 5 og 6)

Paradigmeskifte på beskæftigelsesområdet

Entydig incitament 
til ledige i job

Forenklet styring Friere rammer til 
effektiv indsats

Bedre mulighed for 
investering



Forenklet beskæftigelsesindsats

Færre og mere 

enkle proceskrav

Ens regler om 

indsatsen på 

tværs af 

målgrupper

Flere digitale 

løsninger

Fokus på 

resultater



Færre og enklere proceskrav
Handling efter behov!



Fokus på kommunernes resultater
- Nyt opfølgningskoncept

› Resultatmål: Antal borgere på offentlig forsørgelse

› Ny benchmark-model blev offentliggjort på bm.dk i sidste uge:

› Den enkelte kommunes faktiske antal borgere på forsørgelse sammenlignes 

med det forventede antal på baggrund af rammevilkår

› Fokusmål omkring den aktive indsats

› Fastsættes af aftalepartierne



Bedre mulighed for at…

… sætte borgerne først og give en individuel indsats

… levere bedre service til virksomhederne

… forandre kulturen i jobcentrene fra regelorientering til fokus på kerneopgaven

… sætte medarbejdernes faglighed i centrum

… investere i en effektiv indsats



Gå ombord i de friere rammer
- ellers gør andre det!

› Grib bolden og få sat ambitionen i jeres kommune – hvordan vil I udnytte 

de friere rammer?

› Tag lederskabet og definer jeres DNA!

› Det skal gøre en forskel for borgerne og virksomhederne
› Flere udsatte med i arbejdsfællesskabet

› Flere ledige med i beskæftigelsesfremgangen

› Endnu bedre sammenspil med virksomhederne

› Vi har fælleskommunalt og i hver kommune en KÆMPE motivation for at lykkes
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Sammen med borgerne?

Arbejdsmarkedschef Søren Bork Hansen



• CASE: Overgang til voksenlivet

• Processen blev igangsat

• To tværgående arbejdsgrupper skulle 

 Identificere de unge via en udvidet UPV

 Beskrive det ungeteam, som skulle finde løsninger til de unge

• Efter få måneder var løsningen klar

• Unge i risiko skulle identificeres tidligt, ved UPV i 8. klasse

• Tilbydes hjælp via et tværfagligt Ungeteam

• Ungeteamet skulle finde tværgående løsninger, sammen med den unge og 
forældre

Første fase: Traditionel faglandsudvikling



”Har I spurgt de unge….?”

Første fase: Traditionel faglandsudvikling



Hvad fylder mest hos de unge?

Hvad er de optaget af?

Hvad er vigtigt for dem?

DEN UNGES LIVSVERDEN…

LIVSVERDEN



Fagland og borgerland



De sociale relationer trumfer alt..

Jeg vil ikke skille mig negativt ud…

Jeg er meget let påvirkelig…

DET LÆRTE VI

”De er flove… 

de har ikke lyst 

til at være med 

i grupper 

[pigegrupper]”

”Nu har han 

endelig venner 

og vil ikke væk 

fra 

populariteten”

”Hvis bare de 

ville lade os 

være i fred så vi 

kunne være en 

normal familie”



• Vores mål var gode - men vi kunne ikke selv finde den 
rigtige metode til at nå dem

• Vi er nødt til at spørge borgerne for at kunne møde dem på 
deres præmisser

• Vi er med til at påvirke borgernes opfattelse af dem selv -
taler vi dem op eller ned?

Læring i processen



JOBCAMP 2018

Drøftelse i udvalgene

›Hvordan vil I spørge borgerne?

›Hvad skal være jeres rolle, som politikere?

›Hvad skal være jeres kommunes pejlemærke 

– når borgerne skal med? 
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Pointer

› Foyer – foran plenum

› Papegøjeburet – 1. sal

› Restaurant Papegøjehaven – stuen

Vi ses i plenum kl. 13.15 – husk at besøge standene

Frokost

› Gå ombord i de friere rammer – ellers gør andre det!

› De bedste resultater skabes, når borgeren ser meningen og 

forstår målet med indsatsen – I som politikere er garant for 

at borgerperspektivet bliver styrende for indsatsen

› Tag lederskabet og definer jeres DNA


