
Sundhed på tværs 

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen 
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420 dage efter start! 

Borgerne 

”… det her er den største 
hjælp de sidste 4 års 

ledighed.” 

Alle har været positive 
eller meget positive 
over vores måde at 

samarbejde og hjælpe 
på.  

Alle har følt sig 
hørt, inddraget og 

ikke talt ned til 

Generel vurdering af mødet 
med sagsbehandler/konsulent 

på en skala fra 1-5:  ca. 4 

”Givet mig en følelse af ikke at 
blive sat i den store kasse med 

alle de andre og sat til at køre en 
omgang på transportbåndet - 
ingen kan li’ at være den lille 

mand….en der bliver snakket ned 
til og hundset rundt med - Jeg 
følte tværtimod at jeg blev talt 

med.” 

Det mest positive ved 
mødet for borgeren er 

oplevelsen af at blive mødt 
med en individuel tilgang 



Demokratisk medborgerskab  

 - et nyt ståsted  

• Vision om et nyt fundament – ansvar for eget liv 

(empowerment) 

• Mål om at bidrage til et bæredygtigt samfund 

• Mål om administrativ forenkling 

 

Viborg Kommunes status som frikommune har 

givet flere muligheder for at stræbe efter visionen. 
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Empowerment - det nye ståsted 
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Nyt 
ståsted 

Paradigmeskifte: Fra 
myndighedsforvalter til 

facilitator  

Borgerne får og 
tager ansvar for eget 

forløb 

Fokus på hvad 
der virker 

Præstere bedre  …..eller 
minimum samme 

resultater som i 2011 

Mere for pengene – mindre 
administration, mere 

borgerkontakt 

Øgede frihedsgrader - 
frihed til at 

tilrettelægge en 
meningsfuld indsats 



Før og nu – borgerens møde med jobcentret 
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-Fra systemets plan   

-Fra kontrol 

-Fra samtale der skaber afstand 

-Fra ukendt land 

 

 

-Til borgerens plan 

-Til tillid 

-Til samtaler der motiverer til handling  

  og skaber fokus på mål 

-Til gennemsigtighed 



Empowerment i praksis 
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Borgeren tager ansvar for eget forløb – kan og vil klare sig selv (vilje, evne og muligheder) 

Medarbejderen lader ansvaret for egen 
situation og fremtid blive hos borgeren 

(afgiver magt) 

Borgeren får flere 
selvbetjeningsmuligheder 

og benytter disse 

Borgeren får frihed til i 
højere grad selv at vælge 

tilbud 

Borgeren har indsigt i egen sag samt indsigt 
i rammer og muligheder for at handle 

Lige muligheder betyder, 
at forskellige borgere skal 
behandles forskelligt, og 
ens borgere behandles 

ens 

Alle ansatte benytter den 
coachende tilgang, når 

relevant 



En lille opgave! 
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Aktiv ledelse er en forudsætning, så…. 

• vi arbejder aktivt og konstant med holdninger hos alle ansatte 

• vi har fokus på ejerskab og gør os umage med at inddrage  

ansatte i alle processer og tilltag 

• vi har udarbejdet redskaber som understøtter de ansattes 

arbejde med det nye ståsted 

• vi har omlagt vores tilbud med udgangspunkt i hvad der virker 

og vores nye ståsted 

• vi har inddraget interessenterne undervejs og gør det fortsat 

• jeg har forventninger …… 
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Forandringsteori er vores fundament, 

ramme, implementeringsplan og mål 

• Kontinuerlig evaluering og læring af iværksatte tiltag og 

forandringer 

• Dokumentation af aktiviteter så vi hele tiden kan vurdere, om: 

1. Vi gør dét, vi siger, vi gør 

2. Om dét vi gør, egentlig også fører til dét, vi forventer 

(vores mål) 

 

• Ellers justerer vi indsatsen 

 

Titel på mødet kan skrives i dette felt 
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Eksempel 1: Redskaber 

Samtale kort – borgere til på ledighedsydelse 
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Eksempel 2: Udsnit af forandringsteori 
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Eksempel 2 fortsat: 

Udsnit af forandringsteori 



Spørgsmål 
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