
Bedre resultater?
Ledelsesperspektiv med erfaring fra investeringsstrategier og 

frikommuneforsøg ved Direktør Leif Johannes Jensen



Det skal give mening – “WHY?-testen”

Det er lettest at lede noget der giver mening

Mening for dem der skal beslutte det

Mening for dem der skal udføre det

Mening for dem det handler om og får konsekvens for

… og så bliver resultaterne som regel også bedre



Nytænkning ???

• Nytænkning, gentænkning eller bare “igen-tænkning”

• Fra “Alle skal med” for første gang til “Flere skal med” endnu en 

gang

• Dumt at gentage det der ikke virker …

• Klogt at søge inspiration og kopiere det der virker

• Omsæt det til egen virkelighed og eget udfordringsbillede

• Tag initiativ og lav nye fejl …

Liden tue kan vælte stor læs …

-> betyder omvendt at små tiltag kan løse store problemer



Hjørring-modellen (2015-19 og videre frem)

2015-19: Investering på 158 mio. kr. i en ny måde at arbejde på. 

Besparelser på 320 mio. kr. i forsørgelsesudgifter.

Arbejdsrettet rehabilitering (inspiration fra Canada):

• Ressourcetænkning og kulturforandring i medarbejdergruppen

• Tværfaglig helhedsvurdering (psykolog, sygeplejerske, 

ergoterapeut)

• Individuelle løsninger med mening for den enkelte borger

• Parallelle og sammenhængende indsatser

• Jobmatch via et tæt kendskab til den enkelte virksomhed



Ungegarantien.dk (2019 og frem)

“Ungegarantien – Vi har brug for dig”

• En positiv destination til alle unge i Hjørring Kommune

• Sammenhængende strategi fra BH-klasse til 30 år

• Virksomhederne og virkeligheden er kernen i Ungegarantien

• Garantipartnerne skal tage imod alle unge – også dem med 

særlige behov

• Sammenhæng mellem grundskole, virksomheder, støtte og 

vejledning

Inspiration/kopi af The Edinburgh Guarantee. Det virkede for dem –

vi ved endnu ikke om det virker for os …



Det nordjyske frikommuneforsøg (2017-21)

• Frisætningen for de 11 nordjyske kommuner har givet nye 

muligheder, fælles udviklingskraft og ejerskab til løsningerne

• De store fælles forsøg gjorde størst forskel og gav mest værdi

– Frihedsgrader i ft samtaler

– Frihedsgrader i ft rehab-team

– Frihedsgrader i ft lægeerklæringer

• Frikommuneforsøget har dog også givet sit eget bureaukrati

– Kun frihed efter grundig argumenteret ansøgning

– Egen rammesætning og regelafgrænsning

– Evaluering og resultatformidling



Guide til omstilling af en offentlig forvaltning

Erfaringsbaseret guide til større omstillinger i forvaltningen:

• Arbejd ud fra politisk bestilling

• Udgangspunkt i grundig analyse af de situationsdannende 

faktorer

• Klare mål og succeskriterier - som giver mening

• Fornødne ressourcer og realistisk tidsplan

• Ledelsen skal gå forrest og skabe det stærkeste hold

• Politisk kommunikation i offentligheden

• Evaluer målopfyldelsen og juster indsatserne (politisk forankret)


