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Helhedsorienterede indsatser
for udsatte borgere

Erfaringer og udfordringer 

jobCAMP den 3. – 4. november 2022

Jan Olsen, KL 



Fra opdelte siloer…



...til helhedsorienteret indsats



Helhedsorienterede indsatser
– kommunerne er i fuld gang 



KL samler erfaringer 

og beskriver eksempler

Indhold i publikationen:
1. Rammebetingelser i ledelseskæden

2. Mødet med borgeren

3. Fælles faglig forståelse på tværs af afdelingerne

4. Fælles udredning og it

5. Medarbejderkompetencer

6. Effekter og investeringsstrategier



1. Fælles faglige mål og principper

Udfordringer

▪ Forskellig lovgivning

▪ Borgeren mødes med forskelligt fagligt perspektiv og mindset 

▪ Eksempel: Borgerens mulighed for arbejdsmarkedskontakt 

vurderes forskelligt

Hvad gør frontløberne?

▪ Tager borgerens perspektiv frem for systemets perspektiv

▪ Gør arbejdsmarkedskontakt til ledetråd på tværs af 

afdelingerne

▪ Autoriserer fælles metoder og redskaber på tværs af 

afdelingerne



2. Ledelseskæden – på langs og på tværs

Udfordringer

▪ Svag strategisk forankring

▪ Chefgruppen som vigtigste forudsætning og største barriere

▪ Uenighed om fagligt perspektiv håndteres ikke 

ledelsesmæssigt

Hvad gør frontløberne?

▪ Forpligtende ledelsesfællesskab om mål og principper

▪ Praktiserer ledelse ”tæt på” både som chef og faglig leder

▪ Reflekterer kritisk over løsninger i egen fagsøjle



3. Organisatoriske modeller

Udfordringer

▪ Stor kontinuitet er en styrke, men kan også være en barriere

▪ Enhver organisation fastholder fagligt mindset

Hvad gør frontløberne?

▪ Ingen idealmodel for organisation

▪ Organisationsændringer bruges som redskab

▪ Flere modeller i spil

- Én enhed

- Matrix med faste teams

- Samarbejde og relationel koordinering



4. Mødet med borgeren

Udfordringer

▪ Fælles udredning af borgeren stiller store krav til kompetencer

- Indsigt i flere lovområder

- Skellet mellem rollen som myndighed og udfører udviskes 

- Evne til at arbejde med ”empowerment” 

Hvad gør frontløberne?

▪ Klare principper for borgerkonsulentens opgaver

▪ Fast teamstruktur

▪ Stor fokus på kompetenceudvikling og ”Onboarding”



5. Kommunalbestyrelsens investering 

Udfordringer

▪ Er kommunalbestyrelsen samlet om målene?

▪ Er der politisk villighed til at investere i nye 

indsatser?

Hvad gør frontløberne?

▪ Meget klare politiske forventninger til direktionen 

▪ Politiske mål om positive effekter – økonomisk og 

velfærdsmæssigt

▪ Flerårige investeringsstrategier



Hvordan kan implementering af 
Hovedloven allerede nu 

forberedes?



Hovedloven som anledning

1. Kommuner der længe har været i gang

Skal modellen korrigeres fx ved:

➢ Skal målgrupperne revurderes?

➢ Er der behov for bredere implementering i afdelingerne?

➢ Skal samarbejdet med eksterne aktører fx virksomheder styrkes?

2. Kommuner der skal i gang nu
➢ Stil de svære spørgsmål 

➢ Vær konkret

➢ Pas på faldgruberne

KOMMUNE



Test af kommunens modenhed til
helhedsorienterede indsatser

1. Udfyld skemaet

2. Læg resultatet sammen

3. Send resultatet til Menti


