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”De unge fra yderkommunerne klarede 
sig bedre på alle parametre”
Unge i yderkommuner klarer sig bedre, når de kommer til storbyen, end andre unge. Og de 
klarer sig også godt, når de bliver boende i yderkommunerne. Det viser forskning, som sociolog 
og ph.d- stipendiat Rolf Lyneborg Lund har lavet.

Der har været så meget debat om landkommuner, storbyer, vækst-
centre og rådne bananer, så en stor del er drevet af faglig nysgerrig-
hed, fordi jeg altid har fokuseret på social ulighed. I det felt er der 
mange myter om, hvad det betyder at vokse op forskellige steder og 
have forskellige baggrunde. Og så er der også en mere personlig driv-
kraft i, at jeg kommer fra et arbejderhjem med arbejderforældre. 

Jeg har kigget på alle født mellem 1980 og 1986. Hvad sker der med 
dem, der flytter? Hvad er der sket for dem, der bliver boende? Jeg 
har fokuseret på uddannelse, årlig indkomst, arbejdsmarkedstilknyt-
ning – og de unge fra yderkommunerne klarede sig bedre på alle pa-
rametre. 

Når det gælder dem, der flytter fra en yderkommune til en storby, 
så er forklaringen forholdsvis enkel: Det er et stort skridt at tage at 
flytte fra en yderkommune til en storby. Hvis man gør det, så er man 
også drevet af et eller andet. Man har en plan. Selv om den plan må-
ske ikke kommer til at holde, så får de mere ud af det end mange an-
dre, også end dem, der bor i storbyen og bliver boende. 

Der er en myte om, at de, der bliver boende tilbage, ikke kan finde 
ud af andet end at blive boende. Det ville du jo aldrig sige om en, der 
er opvokset i København og bliver der. Men det interessante er, at 
de unge, der bliver i yderkommunerne, stort set ikke er arbejdsløse, 
og de tjener også flere penge end dem, der bliver boende i storbyen. 
Måske viderefører de en lille håndværkervirksomhed, måske arbej-
der de ufaglært. Måske skifter de ofte job, men de er ikke arbejdslø-
se indimellem. 

Vi trænger til at nuancere diskussionen om, hvad der er vigtigt at 
lære. Meget vejledning i skolen handler om at mase børn og unge vi-
dere i uddannelsessystemet, men man mister blikket for, hvad har 
det unge menneske lyst til, og hvad er der samfundsmæssigt brug 
for? Det skal vi have bedre blik for – uden at miste det dannelsesper-
spektiv, der er i uddannelse.

Hvorfor satte du dig for 
at undersøge, hvordan 
unge i yderkommuner 
klarer sig?

Din forskning viser, 
at 18-30-årige fra 
yderkommunerne klarer 
sig bedre i storbyerne 
end andre unge 
tilflyttere. Hvordan?

Hvorfor er det sådan?

Din forskning viser 
også, at de unge fra 
yderkommunerne også 
klarer sig bedre, hvis 
de bliver ”hjemme”. 
Hvordan viser det sig?

Du siger, at det åbner op 
for en helt ny diskussion 
af, hvorvidt uddannelse 
er løsningen for hele 
Danmarks befolkning, 
når det drejer sig om job 
og beskæftigelse. Hvad 
mener du?

Rolf Lyneborg Lund, ph.d.-stipendiat på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
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”Jeg oplever, at systemet 
giver større kvalitet i arbejdet 
og et bedre overblik i den 
enkelte sag. Men selvfølgelig 
kan DUBU ikke forhindre 
dårlig sagsbehandling. Det 
kan registrere, at du har gen-
nemført en børnesamtale, 
men det kan ikke sikre, at det 
var en god børnesamtale.
Steffen Terkelsen, socialrådgiver og 
DUBU-superbruger – har været med til at 
udvikle DUBU version 3. 

Illustration M
orten Voigt

MIG & MIT ARBEJDE
Socialrådgiver Marie Soelberg 
er vild med at spille håndbold – 
og har spillet i samme klub, siden 
hun var syv år.

Når 50.000 kroner rydder  
barriererne for et bedre liv
Hvad sker der, når udsatte ledige får 50.000 kro-
ner, som de selv kan råde over? Og de samtidig 
slipper for at bruge energi på at sende halvhjer-
tede jobansøgninger og i stedet bliver spurgt om, 
hvad de brænder for og drømmer om?
Flere kommuner arbejder på forsøgsbasis med 
såkaldte borgerstyrede budgetter – og resulta-
terne er lovende.
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3  SOCIALRÅDGIVEREN  05 2019

SOC_05_2019_AO_BLAD2.indd   3 24/04/2019   17.15



TEKST LÆRKE ØLAND FREDERIKSEN

ommunerne kan ikke nægte seniorførtids-
pension til borgere, der har under fem år 
til pensionsalderen, med den begrundelse, 

at de har arbejdsevne nok til et ’lille fleksjob’. Det 
slår Ankestyrelsen fast i en ny principafgørelse.

Først stadfæstede Ankestyrelsen Tønder Kom-
munes afslag på seniorførtidspension til en 62-årig 
borger med slidgigt, som kunne arbejde 7,4 timer 
om ugen. Men i februar sendte beskæftigelsesmini-
ster Troels Lund Poulsen (V) et brev til Folketin-
get, hvor han understregede, at små fleksjob ikke 
må bruges som baggrund for et afslag på senior-
førtidspensionen. Ankestyrelsen har nu omgjort 
afgørelsen til den 62-årige, og det er denne nye af-
gørelse, der ligger til grund for principafgørelsen.

Når man har under fem år til pensionsalderen, 
skal der ses bort fra kravet om, at alle muligheder 
for at udvikle arbejdsevnen skal være udtømt, og 
der skal ikke iværksættes tiltag, der har til formål 
at udvikle arbejdsevnen. Hvis arbejdsevnen er så 
lille, at man ikke kan forsørge sig selv på ordinære 
vilkår eller i et almindeligt fleksjob, har man der-
for ret til seniorførtidspension. Hvis borgeren skal 
have et lille fleksjob, er det en betingelse, at ar-
bejdsevnen kan udvikles inden for en rimelig peri-
ode. Og det krav kan man netop ikke stille til bor-
gere med højst fem år til pensionen.

DS anbefaler tjek af alle sager
Ankestyrelsen vil nu gennemgå omkring 100 sa-
ger, hvor borgere har fået afslag på seniorførtids-
pension, for at se, om kommunerne har begået den 
samme fejl. Men alle kommuner bør gennemgå alle 
afslag på seniorførtidspension, mener Dansk So-
cialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup.

– Med ministerens udtalelse og Ankestyrelsens 
ændrede retspraksis, så vil det kun være rimeligt, 
at samtlige afviste sager gennemgås, siger han.

Det vil være en forholdsvis stor opgave at finde 
disse sager og efterfølgende gennemgå dem alle.

– Men af hensyn til borgerens retssikkerhed så 
må dette prioriteres. Kommuner må finde ekstra 
ressourcer, når dette arbejde skal gå i gang, så det 
ikke ’bare’ bliver en ekstraopgave oven i alle de 
andre opgaver, understreger Mads Bilstrup. S

Læs hele principafgørelsen på www.ast.dk

Efter ny principafgørelse:  
Mange flere kan have ret til seniorførtidspension
Ankestyrelsen slår i en ny principafgørelse fast, at personer med højst fem år til folkepensionen har 
ret til seniorførtidspension, selv om de kan deltage i et såkaldt ’lille fleksjob’. Samtlige afviste sager 
bør gennemgås for at finde ud af, om flere borgere har ret til seniorførtidspension, mener Dansk 
Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup.

”Med ministerens 
udtalelse og Ankestyrelsens 
ændrede retspraksis, så vil det 
kun være rimeligt, at samtlige 
afviste sager gennemgås.
Mads Bilstrup, formand, Dansk Socialrådgiverforening

Fakta:
Ankestyrelsens principafgørelse
I principafgørelse ”12-19 om seniorførtidspension - arbejdsev-
ne - fleksjob - meget begrænset arbejdsevne – udviklingsperspek-
tiv” skriver Ankestyrelsen følgende om seniorførtidspension:

”Personer, som højst har 5 år til folkepensionsalderen, og som 
har en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, har en 
særlig mulighed for at ansøge om seniorførtidspension.

Seniorførtidspension er ikke en anden type førtidspension, 
men en enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure for til-
kendelse af førtidspension. Det er ligesom ved førtidspension et 
krav for at få tilkendt seniorførtidspension, at arbejdsevnen er 
nedsat i et sådant omfang, at personen ikke er i stand til at forsør-
ge sig selv ved almindeligt arbejde eller ved et fleksjob.

I sager, der skal behandles efter reglerne om seniorførtidspen-
sion, skal der alene tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt 
og varigt nedsat i forhold til de erhverv, den pågældende vil kun-
ne varetage, uden at der iværksættes tiltag, der har til formål at 
udvikle arbejdsevnen. Det skal således ikke vurderes, om ansøge-
ren ville være i stand til at udvikle sin arbejdsevne eller kunne blive 
i stand til at anvende sin restarbejdsevne efter fx deltagelse i virk-
somhedspraktik, revalidering eller deltagelse i ressourceforløb.

Der skal ligeledes ses bort fra kravet om, at alle muligheder for 
at udvikle arbejdsevnen skal være udtømt, og der skal ikke iværk-
sættes beskæftigelsesrettede tilbud.”

K
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Vi udvikler professionelt og 
menneskeligt overskud i socialt arbejde

Supervisionshuset har samlet en gruppe erfarne og højt specialiserede supervisorer i København 
og Fredericia. De er klar til at hjælpe dig, dine kollegaer og din organisation med at skabe kvalitet  
og trivsel i dit arbejde med menneskelig udvikling og velfærd.

Vi superviserer enkeltpersoner og i grupper - både indenfor og på tværs af fag, og vores  
supervisorer møder dig i øjenhøjde med professionel indsigt og et godt overblik.

Ring til Jens Bregengård på 88 93 00 01
eller læs mere på supervisionshuset.dk  
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an politikere i et byråd afske-
dige helt almindelige an-
satte uden ledelsesansvar i 
kommunen? Det spørgsmål 
er omdrejningspunkt for 

debatten om fyringen af socialrådgi-
ver Lone Nielsen fra Herning Kom-
munes børne- og familieafdeling. 

Hun var primær sagsbehandler i 
en sag om et søskendepar, der i åre-
vis har været klemt mellem foræl-
drene efter en konfliktfyldt skils-
misse. Selve sagen indeholder 
personfølsomme oplysninger, men 
vi ved, at Ankestyrelsen har stadfæ-
stet kommunens endelige afgørelse 
om at tvangsanbringe børnene i ja-
nuar. Vi ved også, at Herning Kom-
mune har fået et revisionsfirma til 
at gennemgå de to konkrete person-
sager for at undersøge, om der er 
begået fejl i sagsbehandlingen. På 
baggrund af revisionsfirmaets rap-
port har kommunens økonomiud-
valg – med borgmester Lars Krarup 
for bordenden – valgt at afskedige 
Lone Nielsen, der også sidder i Her-
ning Byråd for Borgerlisten.

DS: Stærkt bekymrende
- Det er stærkt bekymrende, at poli-
tikerne selv fyrer en helt almindelig 
ansat i kommunen. Det er jo ledel-
sens ansvar at ansætte og afskedi-
ge medarbejdere, og jeg har aldrig i 
mine mere end 20 år som tillidsvalgt 
i Dansk Socialrådgiverforening set 
noget lignende, siger Mads Bilstrup, 
der i pressen og på sociale medier 
kalder fyringen for ’uhørt’ og ’uac-
ceptabel’.

Han bakkes op af kommunalfor-
sker Roger Buch fra Danmarks Me-
die- og Journalisthøjskole:

- Jeg er noget chokeret over, at 
sådan noget kan foregå. Det, der er 
helt usædvanligt i den her sag, er, 
at man fyrer en medarbejder i bun-

Socialrådgiver fyret af Hernings politikere
Byrådets fyring af en socialrådgiver i Herning Kommune vækker mistanke om politisk magtmisbrug. 
’Helt uhørt’, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening, som har støttet socialrådgiveren igennem hele 
forløbet.

den af systemet - en navngiven medarbejder, siger han og fortæller, 
at noget lignende ikke er sket i de 25 år, han har fulgt den kommu-
nale verden.

- Den måde, det foregår på alle andre steder, når man fyrer folk, 
det er jo, at nærmeste chef fyrer en, pointerer Roger Buch.

Alle offentligt ansatte kan blive ramt
Ifølge Mads Bilstrup indeholder sagen, udover det principielle 
spørgsmål, flere mærkværdige aspekter.

- For det første tyder alt på, at der ikke er begået afgørende fejl 
i denne sag. Blandt andet har Ankestyrelsen jo stadfæstet anbrin-
gelsen. For det andet er en afgørelse om tvangsanbringelse ikke den 
enkelte socialrådgivers, men derimod kommunens børne- og unge-
udvalgs beslutning. Og for det tredje vil der typisk være både en le-
delse og andre fagpersoner inde over en sådan sag. Det giver ingen 
mening at holde den enkelte socialrådgiver ansvarlig for alle be-
slutninger i sagen, og da slet ikke med en fyring, siger han og un-
derstreger, at Dansk Socialrådgiverforening står bag Lone Nielsen, 
som foreningen har gjort det under hele forløbet.

Sagen har også fået Lone Nielsens fagfæller op af stolen. På 
Facebook opfordrer socialrådgivere hinanden og andre offentligt 
ansatte til at dele en støtteerklæring under hashtagget #detkunne-
haveværetmig. S

K

 SOCIALRÅDGIVERNES STØTTEERKLÆRING PÅ FACEBOOK:

DEL GERNE!
Opråb til alle socialrådgivere og andre offentligt ansatte; 
I Herning kommune er der indledt afskedigelsessag mod en socialrådgiver, hvor beslutnin-
gen om afskedigelse er truffet af økonomiudvalget, med borgmesteren for bordenden.
 
z Jeg forholder mig ikke til selve sagsbehandlingen eller socialrådgiverens rolle som poli-

tiker.

z Jeg forholder mig til, hvordan en fagfælle er blevet udhængt i den offentlige domstol. 

z Jeg forholder mig til, det er lederne i den enkelte forvaltning, der har ansvar for faglighed 
og personale, og dermed naturligvis også for at ansætte og afskedige. 

z Jeg forholder mig til, at politisk valgte går efter enkelte ansatte i kommunen med deraf 
følgende konsekvens for min ytringsfrihed

z Jeg forholder mig til, at jeg kan spørge mig selv: ’Hvornår kommer turen til mig?’

#detkunnehaveværetmig
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ra Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet 1. ja-
nuar og frem til 8. marts 2019, har nævnet be-
handlet i alt 54 sager. Hele 52 af sagerne hand-
ler om børn mellem 10 og 14 år – flest mellem 
13 og 14 år, viser et svar fra Justitsministeri-

et til Folketingets retsudvalg. De øvrige to sager vedrører 
unge mellem 15 og 17 år.

- Det er bekymrende, at størstedelen af sagerne hand-
ler om børn helt ned til 10 år. For det betyder, at børn nu 
meget tidligt kommer i forbindelse med et system med et 
domstolslignende nævn, hvor indsatserne er strafbetone-
de, og hvor pædagogik og udvikling risikerer at få svære 
vilkår, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialråd-
giverforening. 

Forbedringsforløb
49 af sagerne om børn mellem 10 og 14 år er blevet sendt i 
Ungdomskriminalitetsnævnet på grund af en mistanke om 
personfarlig kriminalitet – hovedsageligt vold, mens der 
i tre af sagerne er mistanke om anden alvorlig kriminali-
tet – blandt andet mistanke om røveri, trusler og brand-
stiftelse. 

I nævnets to første måneder er der truffet afgørelse i 24 
af sagerne – og alene i sager om børn i alderen 10 til 14 år. 
I størstedelen af de afgjorte sager er der fastsat et såkaldt 
forbedringsforløb, hvori ”der indgår en eller flere konkre-
te foranstaltninger, som nævnet har fundet af væsentlig 
betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige be-
hov for støtte,” fremgår det af svaret fra Justitsministeri-
et. 

I nogle af sagerne har Ungdomskriminalitetsnævnet be-
sluttet at anbringe barnet eller den unge uden for hjem-
met som en del af forbedringsforløbet.

De facto nedsat kriminel lavalder
Oprettelsen af Ungdomskriminalitetsnævnet blev vedtaget 
i december 2018 af et bredt flertal i Folketinget beståen-
de af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, 
som en del af en større reform af indsatsen mod ungdoms-
kriminalitet. 

Dansk Socialrådgiverforening har, siden forslaget blev 
fremlagt, vedholdende kritisereret reformen for at fokuse-
re på straflignende sanktioner frem for sociale indsatser 
for børn og unge - og for at spænde ben for det sociale kri-
minalitetsforebyggende arbejde, der virker. Samme kritik 
har lydt fra en lang række andre fagfolk, KL, børneorgani-
sationer, forsvarsadvokater og juridiske eksperter.

- Det paradoksale er, at man i en tid, hvor ungdomskri-

Flest børn mellem 10 og 14 får deres sag for 
Ungdomskriminalitetsnævnet
Størstedelen af de sager, som Ungdomskriminalitetsnævnet har behandlet i sine første to måneder, 
handler om børn mellem 10 og 14 år, viser nye tal fra Justitsministeriet. 

F minaliteten er faldende, har indført et system, der fo-
kuserer på straf og sanktioner til børn helt ned til 10 
år på trods af, at alt tyder på, at det ikke fremmer 
kriminalitetsbekæmpelsen, snarere tværtimod, siger 
Mads Bilstrup og fortsætter:

- Hvis børn skal ændre livsbane, så er opdragel-
se og muligheden for at opbygge relationer til trovær-
dige voksne, som de kan betro sig til, helt afgørende. 
Pålagte sanktioner og forbedringsforløb risikerer at 
spænde ben for netop dette arbejde i kommunerne, 
der med stor succes har forebygget ungdomskrimina-
litet. At størstedelen af de sager, der indtil nu er hav-
net i nævnet, handler om den helt unge gruppe, hvor 
også faldet i ungdomskriminaliteten er størst, gør 
kun situationen endnu mere paradoksal, siger Mads 
Bilstrup. 

Han kalder det en de facto nedsættelse af den kri-
minelle lavalder.

- Vi har nu et system, der betyder, at vi kan sank-
tionere og sende børn helt ned til ti år på sikrede in-
stitutioner. Vi kan ikke se det på anden måde, end at 
den kriminelle lavalder i praksis er sat ned til 10 år. 
Og jeg frygter, at det kan komme til at modarbejde 
målsætningen om mindre kriminalitet blandt unge, si-
ger Mads Bilstrup. S

Fakta om Ungdomskriminalitetsnævn
z Fra 1. januar 2019 er der oprettet Ungdomskriminalitetsnævn 

i alle politikredse i Danmark. I Ungdomskriminalitetsnævnet 
sidder der en dommer for bordenden og derudover en repræ-
sentant for politiet og en børnesagkyndig. 

z Nævnet kan, alene på baggrund af politiets mistanke, træffe 
afgørelse om for eksempel at iværksætte et forbedringsforløb 
på to år. En afgørelse, der træffes uden en forudgående § 50 
undersøgelse. Barnet – eller familien – har ingen advokat med 
sig og kan ikke klage over afgørelsen. Dog har de ret til at have 
en advokat med, når der er tale om anbringelser, hvor de også 
har mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

z Som en del af forbedringsforløbet kan barnet modtage alle 
kendte sociale foranstaltninger, herunder ophold på en sik-
ret institution, hvor sikkerheden ifølge udspillet skal skær-
pes med 24 timers overvågning, lås på døre og udvidet ret til 
kropsvisitation og magtanvendelse.
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Roskilde
Siden medarbejdere fra jobcentret rykkede ud i 
to udsatte boligområder for et år siden, er 45 af 
133 langtidsledige borgere kommet videre i ud-
dannelse, job eller andet.

Esbjerg
Udsatterådet lancerer et socialt klippekort 
med tre klip til politikerne. Hvert klip giver 
en time sammen med et menneske, der på 
egen krop kender til fx hjemløshed og mis-
brug.

Fredensborg
Skaf en ny medarbejder 
og få 5.000 kroner lyder 
tilbuddet fra kommunen, 
der vil belønne medar-
bejdere kontant, hvis de 
kan finde en ny og eg-
net kollega til hjemme-
plejen.

DANMARK KORT

Varde
I Ansager skaber frivilli-
ge en efterskole for udvik-
lingshæmmede unge med 
indlæringsvanskelighe-
der. Første hold begynder 
i august. Det er den anden 
af slagsen i landet, den 
første er i Karise.

”Visuelle og digitale 
metoder – på det sociale 
område” af Lise Jönsson 
(red.), Forlaget Fry-
denlund Academic, 133 
sider, 269 kroner.

”Når kunst gør en for-
skel – Unges deltagelse i 
kunst- og kulturprojek-
ter som alternativ arena 
for sociale indsatser” af 
Anne Mette W. Nielsen 
og Niels Ulrik Sørensen, 
Aalborg Universitets-
forlag, 166 sider, 199 
kroner, gratis som 
E-bog.

”Dialog og samska-
belse” af Birgitte 
Ravn Olesen, Louise 
Phillips og Tine Ro-
senthal Johansen 
(red.), Akademisk 
Forlag, 232 sider, 
299,95 kroner.

UNDERSTØTTET  
KOMMUNIKATION
Hvordan sikrer vi selv- og 
medbestemmelsesret i arbej-
det med borgere med nedsat 
psykisk funktionsevne? Bo-
gen introducerer nye metoder 
til at understøtte kommunika-
tion med og imellem borger-
ne. Metoderne er udviklet i et 
forskningsprojekt på UC Syd 
og består af foto, film, scrap-
bog, digital storytelling og 
talking mats.

KUNST SOM SOCIAL  
INDSATS
Når socialt udsatte unge mod-
tager kunst som social indsats, 
styrker det deres ressourcer 
og evne til at mestre livet. Det 
er konklusionen på en under-
søgelse, som forskere fra Aal-
borg Universitet har lavet med 
udgangspunkt i de unges for-
tællinger. 

REFLEKSIV PRAKSIS
Samskabelse er et plusord, 
men ligeværdig samskabelse 
mellem professionelle og ek-
sempelvis patienter i sygehus-
væsenet, udfordres af den vir-
kelighed, den forsøges skabt i. 
Magt, relationer, kontekst og 
etik skaber udfordringer, der 
kræver refleksion over egen 
praksis, viser bogen, som ta-
ger afsæt i en dialogisk kom-
munikationsteoretisk tilgang.

Holstebro
”Vi ser bort fra stillingsbetegnelser og ser i 
stedet på grundkompetencer”: I Holstebro 
er antallet af kvinder i job med ikke-vestlig 
baggrund tredoblet på tre år - fra 12 til 35.

Horsens
Kommunen har sammen med FOA etab-
leret fritidsjobs til 13-17-årige på ple-
jecentre. Både de ældre, de unge og 
deres kolleger er begejstrede for kon-
ceptet.

TRIO-SAMARBEJDET

Sådan samarbejder I om det gode  
arbejdsmiljø
Når leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant arbejder sammen, kan det ska-
be både kvalitet i opgaveløsningen og et godt arbejdsmiljø. Det kaldes TRIO-samarbejdet.

TRIO’en kan mødes systematisk, men ofte uformelt, og drøfte spørgsmål, der har be-
tydning for hverdagens opgaveløsning og trivsel. Men TRIO-samarbejdet kan køre fast, 
hvis TRIO’ens medlemmer har forskellige forventninger til samarbejdet, ikke lykkes med 
at bruge hinandens styrker eller oplever vanskeligheder med at få løst opgaverne sammen 
med kollegerne og medarbejderne på arbejdspladsen. 

To nye film og materialer giver henholdsvis en introduktion til TRIO-samarbejdet og 
vejleder til, hvordan samarbejdet kommer på rette spor. 
Læs mere på https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trio

Digital selvbetjening og  
funktionsnedsatte borgere
I Haderslev Kommune har man givet det indtryk, at det er obligatorisk at bruge kom-
munens digitale selvbetjeningsløsning, hvis man som borger med nedsat funkti-
onsevne vil ansøge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning efter ser-
viceloven. Men det er ikke altid tilfældet, understreger Ombudsmanden i en ny 
redegørelse.

Kommunens digitale selvbetjeningsløsning er nemlig efter loven kun obligato-
risk for ansøgninger om hjælpemidler som f.eks. arm- og benproteser eller ortopæ-
diske sko. Hvis en borger derimod søger om støtte til indretning af sit hjem eller for-
brugsgoder, er det frivilligt, om man vil bruge den digitale selvbetjeningsløsning.
Læs mere på ombudsmanden.dk
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11  

I Socialrådgiveren 5/1984: Ved sin tiltrædelse er-
klærede den borgerlige regering: Det skal være let-
tere at være dansker. Der må ske en modernisering 
af den offentlige sektor. På FTF’s konference om em-
net oplyste finansministeren, at moderniseringspro-
grammet ikke var et besparelsesforslag, men et initia-
tiv til at forhindre 
besparelser. Men 
så opdager vi, at 
der under decen-
tralisering indfø-
res ”budget-to-
tal-rammer”, der 
indebærer, at den 
enkelte institu-
tion selv må løse 
udgiftsproblemer. 
Overstiger det 
faktiske forbrug 
totalbudgettet, 
skal der findes be-
sparelser inden 
for totalbudgettet, f.eks. på lønkontoen.

DS I PRESSEN DET SKREV 
VI FOR 35 ÅR 
SIDEN

”Selv om socialrådgiverne 
forsøger at afbøde 
konsekvenserne, så er det 
svært at få økonomien 
til at hænge sammen. 
For eksempel sætter 
kontanthjælpsloftet skarpe 
grænser for, hvad der kan 
gives i boligtilskud. Der 
er ingen tvivl om, at flere 
er blevet fattige. Selv om 
forældre prøver at skåne 
børnene, så er det svært at 
undgå, at den økonomiske 
usikkerhed forplanter sig.
Ditte Brøndum, næstformand, DS, 17. april til en 
række medier om konsekvenserne af 225-ti-
mersreglen.

Inspiration: 
15 integrationsindsatser
VIVE har udgivet et inspirationskatalog, som skal give kom-
muner og praktikere inspiration til arbejdet med at integrere 
børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. I kataloget be-
skriver VIVE 15 integrationsindsatser, som har vist gode resul-
tater for børnene og de unge. 

De 15 indsatser vurderes til at være de mest lovende af i 
alt 81 studier af integrationsindsatser, som VIVE har kortlagt 
i en rapport.

Resultaterne af kortlægningen giver ifølge VIVE anledning 
til både at overveje, om forældre i højere grad kan inddrages i 
integrationsindsatserne for børn og unge, og om endnu flere 
af indsatserne bør sættes i gang tidligt i børnenes liv.

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion (SIRI), som har bedt VIVE foretage kortlægningen blandt 
andet på baggrund af, at børn og unge med etnisk minoritets-
baggrund på flere områder halter efter deres jævnaldrende – 
for eksempel i forhold til sprog og karakterer i grundskolen.
Download inspirationskataloget ” Lovende integrationsindsatser 
for børn og unge – 15 konkrete eksempler” på vive.dk

Ny forskning viser, at indførelse af 
hæve- sænkeborde reducerer sidde-
tiden med mellem 84 og 116 minut-
ter pr. dag. 
Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø

”Det er som om, at 
forskellige holdnin-
ger og politiske tiltag 
modarbejder hin-
anden... I Odense vil 
man nægte udsatte 
boliger i almennyt-
tigt boligbyggeri, og 
nu vil man nedlægge 
herbergspladser, 
trods man har kri-
minaliseret hjem-
løshed, det hænger 
bare ikke sammen!!
Jeanette Fabrin, socialrådgiver, på Dansk 
Socialrådgiverforenings Facebook-side 
om, at Finansministeriet vil lade kommu-
nerne betale en større andel af hjemløse 
borgeres ophold på herberger.84

Socialstyrelsen: 
Viden om ungdoms-
kriminalitet
Socialstyrelsens vidensportal på det 
sociale området lancerer et nyt tema 
om ungdomskriminalitet. Tema-
et præsenterer viden om, perspekti-
ver på og redskaber i det kriminalpræ-
ventive arbejde med unge, herunder 
hvad der kendetegner målgruppen af 
unge, der begår kriminalitet, omfan-
get af ungdomskriminalitet og hvil-
ke risiko- og beskyttelsesfaktorer, der 
har indflydelse på, om en ung udvikler 
kriminel adfærd.

Derudover præsenterer temaet 
en række indsatser, der er målrettet 
unge, som har begået kriminalitet, og 
indsatser rettet mod at nedbringe ge-
nerel risikoadfærd i ungdomslivet.
Læs mere på vidensportal.dk/temaer
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Hvad sker der, når udsatte borgere får 50.000 kroner, som de selv kan 

råde over? Og de samtidig slipper for at bruge energi på at sende halv-

hjertede jobansøgninger og i stedet bliver spurgt om, hvad de brænder 

for og drømmer om?

Flere kommuner arbejder på forsøgsbasis med såkaldte borgerstyrede 

budgetter – og resultaterne er lovende. Barriererne for de enkelte borge-

re er forskellige, men fælles for deltagerne er, at deres livskvalitet øges, 

og flere kommer i job eller uddannelse. Pengene bruges for eksempel på 

kørekort, kursus, nye tænder eller til at få sat skik på boligen.

Og sidst, men ikke mindst: Borgerstyrede budgetter øger deltagernes til-

lid til systemet og tro på at kunne skabe forandringer i deres eget liv.

TEKST LÆRKE ØLAND FREDERIKSEN   ILLUSTRATION MORTEN VOIGT

BORGERSTYREDE BUDGETTER:

Når 50.000 kroner rydder  barriererne for et bedre liv
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BORGERSTYREDE BUDGETTER:

Når 50.000 kroner rydder  barriererne for et bedre liv
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n computer. En cykel. Nye tænder. Et kursus i 
eventmanagement. Et kørekort. Indskud 
til et autoværksted.

Det er vidt forskelligt, hvad de 97 aar-
husianere har brugt de 50.000 kroner på. 

Men fælles for dem er, at de vil anbefale metoden 
selvbudgettering til andre ledige. I Aarhus Kommu-
nes forsøg ”Langtidsledige tager teten” har 97 jobpa-
rate kontanthjælpsmodtagere fået 50.000 kroner, som 
de kunne bruge, som de ville, så længe de kunne ar-
gumentere for, at det bragte dem tættere på arbejds-
markedet. Forsøget har givet langt de fleste en større 
tro på, at de vil komme i arbejde inden for det næ-
ste år.

Det viser en evaluering, som Socialt Udviklings-
center har lavet i samarbejde med Aarhus Universi-
tet. Den viser også, at 32 ud af de 97 ledige i løbet af 
forsøget er kommet ud af kontanthjælpssystemet. 
Og de nyeste tal viser, at endnu flere af deltagerne er 
kommet i beskæftigelse, fortæller Kristian Würtz (S), 
der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse 
i Aarhus Kommune.

- Det er nogle rigtig flotte resultater, og vi kan se, 
at effekten ikke er forbigående. Der er noget, der ty-
der på, at den bliver endnu stærkere med tiden, så vi 
er meget interesserede i at arbejde videre med meto-
den, siger han.

Følger deres drømme 
Projektet ”Langtidsledige tager teten” har væ-
ret afprøvet i Aarhus fra december 2015 til 
juni 2018 og bygger på metoden selvbudgette-
ring, eller personlige borgerstyrede budgetter, 
som det også kaldes. Men de 50.000 kroner til fri 
disponering har ikke gjort det alene. Fra starten 
af projektet har nøgleordet været tillid, skriver 
Socialt Udviklingscenter i evalueringen. Der står 
blandt andet:

”Mange borgere har genvundet motivationen i deres 
jobsøgning og fået mulighed for at handle på nogle af de 
karrieredrømme, som har ligget gemt væk i en skuffe i 
årevis. Og nogle er endda lykkedes med at realisere dem. 
Med få undtagelser har alle borgere følt sig mødt med 
større tillid og en anderledes positiv tilgang i samarbej-
det med deres jobkonsulent.”

En af de socialrådgivere, som har været med i projek-
tet, er Davoud Nasrullah, og for ham har det været en 
’ren fornøjelse’ at få mulighed for at gøre det, som bor-
gerne selv vurderede kunne få dem tættere på arbejds-
markedet.

- I sidste ende tror jeg, det handler om, at de fik mu-
lighed for at gøre noget med de drømme, de sidder med. 
De er jo eksperter i deres eget liv, og de ved, hvad der 
skal til. Det gav dem fornyet motivation, energi og ny tro 
på deres evner, at de nu havde mulighed for at bestemme 
helt selv. Det var rigtig dejligt at opleve, siger han. 

Åbnede autoværksted
En af de borgere, som Davoud Nasrullah anbefalede til at 
komme med i projektet, havde længe drømt om at åbne 
sit eget autoværksted. Men som kontakthjælpsmodtager 
måtte han ikke have et aktivt CVR-nummer, og derfor 
havde han ikke haft mod på det. 

BORGERSTYREDE BUDGETTER:

Aarhus har stor succes  
med at sætte de ledige fri

I forsøget ”Langtidsledige tager teten” fik 97 jobparate kontanthjælpsmodtagere 50.000 kroner,  
som de kunne bruge som de ville. Mere end hver tredje af dem er nu i job.

E
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- Hans frygt var, at hvis han starte-
de op som selvstændig uden at få kon-
tanthjælp, så ville han stå uden nogen 
penge. Men nu er han sprunget ud i det 
og er ikke kommet tilbage i kontant-
hjælpssystemet, siger Davoud Nasrul-
lah.

Flere af deltagerne i projektet er 
endt med at blive selvstændige, men 
det, som flest deltagere har brugt pen-
gene på, er uddannelse, opkvalificering 
og kurser. Borgerne har kunnet vælge 
kurser, som sagsbehandlerne normalt 
ikke har mulighed for at bevilge.

- Kørekort for eksempel, det er ikke 
altid, vi kan bevilge det, hvis borgeren 
ikke har et konkret job på hånden, som 
kræver kørekort. Men igennem pro-
jektet kunne de tage et kørekort, og vi 
ved, at de lettere kommer i betragtning 
til jobs inden for eksempelvis rengø-
ring, hvis de har et kørekort, siger han.

Tid til den enkelte
En anden ting, der var afgørende for 
Davoud Nasrullah, var den gode tid, 

der var til den enkelte bor-
ger, der var med i projek-

tet. Den savner han nu, 
hvor projektet er 

slut.
- Vi havde 

en meget tæt-
tere opfølg-
ning, end jeg 
har nu. Jeg prø-

ver selvfølgelig 
stadig at arbejde 

med medinddra-
gelse, men det er 

jo ikke altid, det kan 
lade sig gøre. Når man 

sidder med 120 borgere, kan man ikke 
give en individuel tilgang og skrædder-
syede løsninger til alle, siger han.

Netop det, at der i projektet var tid 
og råderum til at følge borgernes drøm-
me, var med til at skabe en god relation 
og et godt samarbejde mellem borgerne 
og jobkonsulenterne, vurderer Mathi-
as Bruhn Lohmann, konsulent i Socialt 
Udviklingscenter, som har været med 
til at evaluere projektet.

- Vi oplevede, at det allervigtigste 
ved at give de 50.000 kroner var den til-
lidserklæring, der lå i det. Det gav en 
reel indflydelse på eget forløb, og det 
gav anledning til en proces, hvor bor-
gerne sammen med jobkonsulenterne 
fandt ud af, hvad det egentlig var de øn-
skede, når de nu fik den her mulighed, 
og det var mindst lige så vigtigt som 
pengene, siger han.

Relationel velfærd
Et af formålene med ”Langtidsledige 
tager teten” var at udvikle en ny kultur 
for samarbejdet mellem borger og kom-
mune inden for rammerne af relationel 
velfærd. Og halvdelen af borgerne i pro-
jektet oplevede da også, at samarbejdet 
med deres jobkonsulent blev forbedret 
i projektet. Lidt over 40 procent af del-
tagerne havde i forvejen et godt samar-
bejde med deres jobkonsulent.

- Relationel velfærd handler om at 
anerkende relationers betydning for 
det sociale arbejde og give indflydelse 
tilbage til borgerne. Det har været no-
get med at lære hinanden bedre at ken-

”I sidste ende tror jeg, 
det handler om, at de fik 
mulighed for at gøre noget 
med de drømme, de sidder 
med. De er jo eksperter i 
deres eget liv, og de ved, 
hvad der skal til.
Davoud Nasrullah, socialrådgiver
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de ved at tage udgangspunkt i, hvad man er god til, og 
hvad man drømmer om, i stedet for alt det man ikke er 
lykkedes med, fortæller Mathias Bruhn Lohmann.

For nogle af deltagerne har de 50.000 kroner ført 
til drømmejobbet, men for andre har projektet haft en 
lang række af andre følgeeffekter.

- Den ændrede tilgang og de aktiviteter, som de kom 
i gang med, var medvirkende til at skabe den foran-
dring, og mange har fået et bedre fysisk og psykisk hel-
bred og mere overskud i hverdagen, fortæller Mathias 
Bruhn Lohmann.

De jobkonsulenter, som har været med i projektet, 
beskriver det som overraskende, hvor stor en personlig 
udvikling et kørekort eller en tandbehandling kan sæt-
te gang i.

”Jobkonsulenterne fortæller, at arbejdet med det 
personlige, borgerstyrede budget, for nogle borgeres 
vedkommende, sætter gang i en kædereaktion, som ty-
deligt opleves i de efterfølgende samtaler med borger-
ne. De oplever, at borgerne har større overskud, mere 
energi og fornyet tro på egne evner – både personligt 
og fagligt,” står der i evalueringen. 

Men jobkonsulenterne advarer samtidig imod at se 
metoden som et quickfix, der kan få alle langtidsledige 
i beskæftigelse, da mange af de udfordringer, som bor-
gerne står overfor, ikke kan løses fra dag til dag. So-
cialt Udviklingscenter, som har evalueret projektet, an-
befaler da også, at tilbuddet kun gives til udvalgte og 
screenede borgere, der er særligt motiverede. Det skyl-
des, at de borgere, som er blevet særligt udvalgt til pro-
jektet, har profiteret mere end de borgere, som er ble-
vet tilfældigt udvalgt. S

”Vi oplevede, at det allervigtigste ved at give de 
50.000 kroner var den tillidserklæring, der lå i det. 
Det gav en reel indflydelse på eget forløb.
Davoud Nasrullah, socialrådgiver

”Det var befriende at 
slippe for kontrollen”
For den 35-årige Lucia Alba Broberg, som deltog i 
”Langtidsledige tager teten”, var det afgørende 
ved projektet at slippe for den kontrol, hun el-
lers havde oplevet i kontanthjælpssystemet.

- Der var en utrolig hjertelighed og varme i 
projektet. Jeg fortsatte med at have den samme 
sagsbehandler, og hun har altid været hjertelig 
og varm, men det var utrolig rart at slippe for at 
blive kontrolleret hele tiden, siger hun.

Lucia Alba Broberg havde en oplevelse af, 
at hendes sagsbehandler hele tiden havde haft 
en forståelse for hendes ønsker og drømme for 
fremtiden, men at hun ikke havde så meget mu-
lighed for at hjælpe hende i den retning.

- De første to år, jeg var på kontanthjælp, 
brugte jeg enormt meget energi på at sende an-
søgninger til jobs, som jeg egentlig ikke var inte-
resserede i. Da jeg kom med i projektet, kunne 
jeg fokusere på det, jeg brænder for, i stedet for 
at skrive halvhjertede ansøgninger, siger hun.

Lyttede til mine drømme
Ud over de mange ansøgninger brugte Lucia 
Alba Broberg stort set al sin tid, mens hun var 
på kontanthjælp, på at være i virksomhedsprak-
tik og løntilskud i forskellige virksomheder in-
den for friluftsliv, men ingen af stederne havde 
mulighed for at fastansætte hende efterfølgende.

- Når man gang på gang løber panden mod en 
mur, efter man har presset sig selv og givet den 
110 procent for at gøre et godt indtryk, så daler 
ens selvværd lige så stille og roligt, siger Lucia 
Alba Broberg.

Hun har aldrig før tvivlet på sig selv i forhold 
til at finde arbejde.

- Min familie og venner har altid støttet mig, 
men når der kommer en fra jobcenteret og siger 
’jeg tror faktisk også på dig’ og lytter til mine 
drømme, så gør det bare en stor forskel, siger 
hun.

Hård hud på fingrene
Da Lucia Alba Broberg kom med i ”Langtidsle-
dige tager teten”, var det første, hun brugte pen-
ge på, et kursus i eventmanagement og en iPad 
Pro. Begge dele bruger hun i sit nuværende job 
i Spejder Sport, hvor hun er ansat 40 timer om 
måneden til at lave events for kunderne.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig at kom-
me til at arbejde med events og friluftsliv på fuld 
tid, enten i Spejder Sport eller i min egen virk-
somhed. Min drøm er at komme til at arbejde i 
naturen med børn, som har mistet en forælder. 
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   ”Når der  
kommer en fra 
jobcenteret og 
siger ’jeg tror 
faktisk også på 
dig’ og lytter til 
mine drømme, 
så gør det bare 
en stor forskel.
Lucia Alba Broberg, tidligere ledig

Som lovgivningen er i dag, har kommunerne ikke 
mulighed for at give de 50.000 kroner til kontant-
hjælpsmodtagerne, uden at der skal betales skat af 
pengene, og de risikerer også at blive modregnet i 
kontanthjælpen. 

I ”Langtidsledige tager teten” kom pengene fra 
Velux-fonden. Men Alternativet har stillet forslag 
om en lovændring, der giver kommunerne mulig-
hed for at arbejde med borgerstyrede budgetter 
med deres egne penge. Venstres beskæftigelses-
ordfører, Hans Andersen, er positiv, men afventer 
den endelige evaluering af ”Langtidsledige tager 
teten” og andre lignende projekter, før regerings-
partiet kan tage stilling til, om metoden skal gøres 
til en permanent del af beskæftigelsesindsatsen

I mellemtiden arbejder Aarhus Kommune på at 
finde en ny ekstern samarbejdspartner, så de kan 
fortsætte med ”Langtidsledige tager teten”.

- Jeg kunne jo godt tænke mig, at vi havde en 
lovgivning, der gav lidt mere plads til medarbejder-
nes faglighed, så dygtige og kvalificerede medar-
bejdere ude i jobcentrene kunne sige: ’jeg tror det 
her kunne være et tilbud for dig, skulle vi ikke prø-
ve det’. Det er ikke muligt lige nu, og derfor gør vi, 
hvad vi kan, for at finde en partner ude i byen, så vi 
ikke skal vente på, at der kommer en lovændring, 
siger Kristian Würtz (S), rådmand for Sociale For-
hold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune. S

Loven står i vejen  
for borgerstyrede  
budgetter

Jeg mistede selv min mor i en ulykke, da jeg var 12 år, så 
jeg ved, hvor godt et terapi-rum naturen er, siger hun.

Ud over jobbet i Spejder Sport har Lucia Alba Broberg 
i dag et fuldtidsjob, hvor hun laver skovarbejderopgaver og 
står for sikkerheden, når der skal fældes træer langs jern-
baner. Det er ikke noget, hun direkte har kvalificeret sig til 
med de 50.000 kroner. Men hun mener alligevel, at det at 
være med i projektet ”Langtidsledige tager teten” har hjul-
pet hende tilbage på arbejdsmarkedet.

- Jeg tror ikke, jeg kunne have fået det her job, lige da 
jeg blev ledig. Jeg har jo været igennem en udvikling og har 
fået noget hård hud på fingrene, siger Lucia Alba Broberg. S
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eg vil have gjort min lejlighed fær-
dig, så den giver en følelse af et 
roligt og godt sted at være for 
mig og min familie.

Jeg vil blive bedre til at sige 
fra overfor venner fra misbrugsmiljøet og 
leve som en almindelig borger med god 
kontakt med til mine naboer.

Jeg vil gerne opnå mentalt velvære med 
mindre PTSD, som gør det muligt at se 
mere til familien.

Sådan lyder nogle af de drømme, som 
borgerne i projektet Mit liv – min styring 
er i gang med at realisere. Borgerne bor i 
Halsnæs kommune og døjer med misbrug 
og psykisk sårbarhed og er samtidig i en 
særlig udsat situation, for eksempel fordi 
de er i fare for at blive hjemløse eller for-
di de står uden netværk. Størstedelen af de 
25 borgere i projektet har været i systemet 
i mange år, fortæller chefkonsulent og pro-
jektleder Lise Møller Jensen.

- Med projektet her prøver vi at rykke 
nogle af de borgere, der er i den allermest 
sårbare situation, og som vi har sværest 
ved at hjælpe med vores almindelige ind-
satser, siger hun.

Halsnæs er en ud af fire kommuner, 
som har fået penge fra sats-puljen til at ar-
bejde med det, man kalder borgerstyrede 
budgetter. Her får udvalgte borgere 50.000 
kroner, som de selv vælger, hvad de vil bru-
ge til. Formålet er at øge borgernes livs-
kvalitet og selvbestemmelse i eget liv.

De toårige projekter er lidt over halv-
vejs, og her dykker vi ned i den midtvejse-
valuering, de har lavet i Halsnæs kommu-
ne. Til sidst i artiklen skal vi høre, hvordan 
det er gået i Lejre, Kolding og Aarhus, som 
også har været med i projektet. På side 20 
kan du møde socialrådgiverne Mette Har-

tig og Lars Skovgaard og høre, hvordan det har været at arbejde 
med udgangspunkt i borgernes drømme.

Bedre boliger og tættere relationer
I Halsnæs kommuner arbejder de i forvejen løsningsorienteret og 
med fokus på recovery. De metoder har de taget med ind i projek-
tet med de borgerstyrede budgetter. Og det er en rigtig god kombi-
nation, oplever Lise Møller Jensen.

- Vi tager udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme, og 
så spørger vi, hvad ser du som næste skridt? Men at vi så rent fak-
tisk kan understøtte økonomisk, at de kan tage det skridt, det ad-
skiller sig jo fra, hvad vi normalt kan tilbyde, siger hun.

Når borgerne kommer med i projektet, sætter de sig ned sam-
men med deres kontaktperson og laver et budget, som de selv me-
ner kan bringe dem tættere på deres drøm. Her kan de bruge pen-
ge på ting, som kommunen normalt ikke dækker. Enten fordi det 
ligger uden for, hvad kommunen har lovhjemmel til at støtte, for 
eksempel selvbetalingsuddannelser og bestemte terapiformer. El-
ler fordi det ligger uden for kommunens serviceniveau, for eksem-
pel en cykel eller en ny seng, forklarer Lise Møller Jensen.

Af midtvejsevalueringen fremgår det, at størstedelen af borger-
nes drømme ligger inden for kategorierne bedre boligforhold og 
tættere relationer, og at disse to drømme hænger tæt sammen.

- Mange vil gerne have sat deres boliger i stand og købe møbler. 
Det er ikke drømmen i sig selv, men det handler tit om, at de vil 
kunne invitere deres børn på middag om søndagen som de plejede, 
eller de vil gerne have deres barn hjem på samvær. Det handler rig-
tig meget om deres relationer og at få et netværk igen, siger hun.

Ro på økonomien
En stor del af projektet med de borgerstyrede budgetter er selvbe-
stemmelse og ejerskab over forandringerne i eget liv. Men pengene 
gør også en stor forskel for mange af borgerne, fremgår det af eva-
lueringen fra Halsnæs.

Borgerne fortæller, at pengene helt konkret betyder, at de får 
mere ro på deres situation, hvor dagligdagen før har været præget 
af bekymringer over deres økonomi. En borger beskriver, at han 
har fået en mental ro og dermed mulighed for at fokusere på sin 
jobsituation og sociale relationer, fordi han ikke samtidig skulle 
slås med basale økonomiske udfordringer.

I alle fire kommuner har nogle af borgerne valgt at bruge pen-

Vi tager afsæt i borgernes håb,  ønsker og drømme
Borgerstyrede budgetter breder sig. Fire kommuner er i gang med et eksperiment efter samme 
koncept, som er afprøvet i Aarhus. Kommunerne giver de 25 af kommunens allermest udsatte 
borgere 50.000 kroner, som de må bruge til at forfølge deres egen drøm. Kommunens mål er at 
øge borgernes livskvalitet, og det ser ud til at virke.

J
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ge på at afskrive gæld. Det større må-
nedlige rådighedsbeløb opleves som en 
enorm personlig frihed, fortæller Hen-
rik Andersen, som er projektleder i 
Lejre Kommune.

- Vi har også betalt indskud til lej-
lighed til tre unge, som er flyttet i egen 
bolig. Normalt skulle de betale de pen-
ge tilbage. Men med projektet har vi 
med et snuptag kunne fjerne den tilba-
gebetalingspligt, som har redet nogle af 
dem som en mare, siger han.

I Lejre har de særligt gode erfarin-
ger med de unge borgere i projektet. 

- Flere af de unge har fået noget at 
stå op til og har købet en cykel eller 
knallert, som gør det lettere for dem at 
have noget socialt og at komme på ar-
bejde eller uddannelse, siger han.

Henrik Andersen håber, at de bor-
gerstyrrede budgetter bliver et red-
skab, som socialrådgiverne bliver ved 
med at have på hylden, også efter pro-
jektet er afsluttet.

- Det har bestemt sin berettigelse. 
Hvis det er det, der gør forskellen for 

at vi kan fjerne nogle belastningsfak-
torer fra de unges skuldre, så de kan 
komme over på den anden side, så er 
50.000 kroner jo en lille sum at give ud, 
siger han.

Hørt på egne præmisser
Selvom pengene er vigtige, skal man 
ikke tro, at de kan rykke noget i sig 
selv, understreger alle fire kommuner. 
Men udsigten til at få 50.000 kroner, 
som man kan bruge, som man vil, kan i 
sig selv gør en meget stor forskel i for-
nemmelsen af livskvalitet, forklarer 
Anna Frimodt Thoms, som er projekt-
leder i Kolding kommune.

- Generelt har der været en oplevel-
se hos borgerne, at de i en anden grad 
end før er blevet lyttet til og er blevet 
hørt på deres egne præmisser. Det har 
for mange givet muligheder, de ikke 
havde turdet drømme om, og det men-
tale overskud det giver at opleve ’med-
vind’ på den måde, er en vigtig kompo-
nent i de mange gode forløb vi har set, 
siger hun.

Alle fire kommuner har gjort meget 
ud af, at det skal være borgernes egne 
drømme, de skal arbejde med, og at 
målet ikke behøver at være selvforsør-
gelse, men at det lige så vel kan handle 
udelukkende om øget livskvalitet. Al-
ligevel har 19 ud af de 25 borger i Kol-
ding haft job eller uddannelse som de-
res mål i forløbet.

- Og indtil videre modtager fem af 
vores deltagere ikke længere ydelser 
fra jobcenteret, og vi har flere, som vi 
forventer kommer i job eller uddannel-
se i nærmeste fremtid, siger Anna Fri-
modt Thoms.

I Aarhus oplever de borgere, som er 
i gang med forløbet, en øget livskvali-
tet, og af dem, som er færdige i projek-
tet, er tre ud af fire blevet selvforsør-
gende, enten via job eller uddannelse 
med SU. Flere af dem, der stadig er i 
gang med projektet, har taget kørekort 
og en skal i gang med amu-kursus, beg-
ge dele med henblik på selvforsørgel-
se. S

Vi tager afsæt i borgernes håb,  ønsker og drømme

»

Fra hjemløs i skoven til egen hytte 
på naturgrund
I over fire år har han boet i skoven og overnattet i shelters med sin hund. 
Men nu har han fået mod på at få sig en fast bolig og begynde at arbej-
de igen. Igennem projektet med de borgerstyrede budgetter har han nu 
købt en træhytte i Bauhaus, som han har stillet i bunden af en stor na-
turgrund, som er ejet af noget familie. Nogle af pengene er gået til en 
ladcykel med el, som han blandt andet bruger, når han skal på arbejde 
på den naturskole, hvor han er begyndt at undervise eleverne i udeliv. 
Kilde: Henrik Andersen, Lejre kommune.

Hjemløs indretter kreativt 
værksted i egen skurvogn
En ung, kreativ fyr har igennem længere tid drømt om at få sig 
et værksted, hvor han kan trække sig tilbage fra livet på gaden 
og fordybe sig i at lave jernskulpturer. Igennem projektet med 
de borgerstyrede budgetter har han nu købt sig et svejseappa-
rat og en skurvogn, som han har indrettet som kreativt værk-
sted. Han har også ideer til lamper, han godt kunne tænke sig 
at lave og måske sælge, så han kan leve af det på sigt. 
Kilde: Lars Skovgaard, Aarhus kommune.
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ager du pis på mig? Sådan skrev 
en borger til Mette Hartig 
kort efter, at hun var blevet 
tilbudt at være med i projek-
tet mit liv – min styring. Kom-

munen ville give hende 50.000 kroner, 
som hun selv måtte bestemme, hvordan 
hun ville bruge.

- Jeg havde spurgte hende, om hun 
kunne forestille sig at være en del af 
projektet. Hun blev 
både beæret og slå-
et ud af kurs, og bag-
efter skrev hun og 
spurgte mig, om det 
var løgn. Der gik vir-
kelig lang tid, før hun 
troede på, at det vir-
kelig kunne være rig-
tigt, fortæller Mette 
Hartig, som er social-
rådgiver og arbejder 
som misbrugskonsu-
lent i Halsnæs kom-
mune.

- Projektet har 
gjort, at hun har op-
levet sig mere værd 
som menneske, fordi 
der er nogen, der har 
troet på, at hun har en drøm, som er 
værd at investere i. Og så har hun fak-
tisk fået gennemført nogle drømme og 
fået et mindre misbrug i løbet af pro-
jektet, så hendes livskvalitet er højnet, 
siger Mette Hartig.

Den samme oplevelse har Lars 
Skovgaard haft. Han er også socialråd-
giver og arbejder på et forsorgshjem 
for unge hjemløse i Aarhus.

- De får jo et boost, når der er no-
gen, der tror på dem. Der er nogle dyg-
tige, skarpe unge mennesker blandt de 
unge hjemløse, som har masser af ini-
tiativ og drive. De skal bare have det 
her lille skub for at komme i gang, si-
ger han.

I Aarhus har de måtte ekskludere to 

unge fra projektet, fordi de misbrugte 
pengene. Men de resterende 23 delta-
gere har været meget påpasselige med, 
hvad de har brugt pengene på.

- Man forestiller sig måske, at hvis 
man giver en hjemløs 50.000 kroner, så 
går han bare ud og fyrer dem af. Men 
de har egentlig været meget ydmyge, og 
det har været fedt at se, at når man gi-
ver dem ansvar, så tager de det også på 

sig, siger Lars 
Skovgaard.

Han har væ-
ret med til at 
godkende alle 
de 25 borge-
re, der er med i 
projektet, og de-
res budgetter. 
Inklusiv de to, 
der misbrugte 
pengene.

- Ens for de 
to er, at vores 
kendskab til 
dem var meget 
begrænset. Det 
er min helt kla-
re opfattelse, at 
for at få det op-

timale ud af projektet, skal der være et 
indgående kendskab til deltagerne fra 
start, understreger Lars Skovgaard.

Livskvalitet frem for selvforsørgelse
Et grundprincip i forsøget med de bor-
gerstyrede budgetter er, at det skal 
være borgernes egne drømme, der ar-
bejdes ud fra, og at øget livskvalitet er 
et mål i sig selv.

- Det er jo et kæmpe privilegie at ar-
bejde på den måde. Vi er jo ikke vant 
til at tænke sådan, normalt er det hele 
tiden selvforsørgelse, selvforsørgelse, 
selvforsørgelse. Her handler det ikke 
om, hvad jeg som fagperson synes eller 
hvad jobcenteret synes. Nej, det hand-
ler om, hvad den enkelte unge tænker 

kan give livskvalitet. Det er jo et drøm-
meprojekt at være med i, siger Lars 
Skovgaard.

I starten var det dog lidt en udfor-
dring ikke at blande sig i, hvad de unge 
ville bruge pengene på.

- Vi er jo sådan en faggruppe, der 
gerne vil hjælpe og redde dem, og her 
skal man egentlig bare sætte sig på 
hænderne og høre efter. Hvis den unge 
synes, det giver mening at købe en 
computer til 20.000 og kan argumente-
re for, hvorfor det giver mening, jamen 
så er det sådan, det bliver, siger Lars 
Skovgaard.

Selvom der ikke har været et direk-
te fokus på selvforsørgelse, så er tre ud 
af de fire, der har afsluttet projektet i 
Aarhus, nu blevet selvforsørgende.

- Så fedt er det heller ikke at være 
på uddannelseshjælp, så i bund og 
grund er det jo det, de gerne vil, og der-
for bliver det også en del af snakken, 
hvordan de penge, de bruger, hjælper 
dem i den retning, siger han.

Ting de aldrig ville få i dag
De forskellige ting, som borgerne har 
brugt deres penge på, ligger uden for, 
hvad kommunerne normalt bevilger. 
Men både Mette Hartig og Lars Skovga-
ard kan huske en tid, hvor kommuner-
ne var mere rundhåndede.

- Jeg har tidligere siddet som sags-
behandler med alt fra udbetaling til til-
deling af pension og støttepersoner. 
Dengang kunne jeg godt give folk et kø-
rekort eller en cykel, så de kunne få et 
arbejde, og man kunne bruge enkelty-
delserne mere kreativt, det kan man 
ikke i dag, siger Mette Hartig.

Mange af de ting, som Lars Skov-
gaard har været med ude at betale for 
sammen med de unge hjemløse, ville de 
også tidligere have fået betalt igennem 
jobcenteret, mener han.

- For eksempel kørekort og fjernel-
se af tatoveringer, der var engang, hvor 

”Det er jo et drømmeprojekt at være med i”
De to socialrådgivere, Lars Skovgaard og Mette Hartig, arbejder med borgerstyrede budgetter.  
De oplever begge, at borgerne i projektet har flyttet sig på en måde, som de ikke har set før.

”Det er jo et kæmpe 
privilegie at arbejde på 
den måde. Vi er jo ikke 
vant til at tænke sådan, 
normalt er det hele tiden 
selvforsørgelse, selvfor-
sørgelse, selvforsørgelse.
Lars Skovgaard, socialrådgiver

T
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man kunne få alt muligt af det etablerede system. 
Det ville de aldrig nogensinde få i dag, siger han.

Fortsat fokus på drømmene
Ved udgangen af 2019 slutter projektet med de 
borgerstyrede budgetter, og så vender både Lars 
Skovgaard og Mette Hartig tilbage til deres ’gam-
le’ måde at arbejde på. Så er der ikke flere penge til 
skurvogne og cykler i Aarhus, og det er slut med at 
betale for hunde og sofaer i Halsnæs. Men én ting 
vil de begge tage med sig fra projektet.

- Det med at arbejde med folks drømme. Der 
er rigtig mange, der har været i systemet i mange 
år, som ikke har en drøm om noget som helst, for-
di den er blevet slukket for dem på en eller anden 
måde. Vi har lært i det her projekt, at jo mere man 
snakker om drømme, jo flere drømme kommer der. 

Det åbner en verden, som de ikke har betrådt så 
meget, og heldigvis er det jo ikke alle drømme, der 
koster penge, siger Mette Hartig.

- Det her med at se de unges ressourcer og følge 
deres drømme har været rigtig godt, så det vil jeg 
da forsøge at blive ved med, siger Lars Skovgaard. S

”Jeg har tidligere siddet som sagsbe-
handler med alt fra udbetaling til tildeling 
af pension og støttepersoner. Dengang 
kunne jeg godt give folk et kørekort el-
ler en cykel, så de kunne få et arbejde, og 
man kunne bruge enkeltydelserne mere 
kreativt, det kan man ikke i dag.
Mette Hartig, socialrådgiver

BORGERSTYREDE BUDGETTER:

Fakta om de fire  
kommuners indsatser
I Halsnæs Kommune har de fokuseret på særligt ud-
satte borgere med både psykisk sårbarhed og 
misbrug. 7 af de 25 borger er blevet interviewet 
midtvejs i deres forløb, og de oplevede på det 
tidspunkt alle fremskridt i deres liv og mere mod, 
mere selvtillid og mere tro på, at de kan ændre 
deres situation. Eksempler på hvad borgerne har 
opnået:
z Alle de borgere, som havde et aktivt misbrug ved forløbets 

start, har nedsat deres forbrug af alkohol og hash.
z Nogle har startet og fastholdt uddannelse, er kommet i 

jobpraktik, er gået fra praktik til job med løntilskud.
z Nogle er kommet i behandlingsforløb.
z En borger, der tidligere har haft mange indlæggelser, har 

ikke været indlagt under projektet.
z En borger, der tidligere har haft mange fængselsdomme, 

har holdt sig ude af fængsel under projektet.

I Lejre Kommune har de fokuseret på socialt udsat-
te familier og hjemløse. De har stillet alle 25 bor-
gere de samme spørgsmål ved projektets start og 
midtvejs i forløbet på en skala fra 1 til 4. Borger-
nes oplevelse af selvbestemmelse er øget fra 2,5 til 
3. Deres livskvalitet er øget fra 2,5 til 3,1. Og de-
res evne til rehabilitering ligger stabilt på 3,5.

I Kolding Kommune har de fokuseret på hjemløse og 
udsatte unge. Ud fra de besvarelser, de har mod-
taget indtil videre, vurderer de, at mindst 80 pro-
cent af deltagerne oplever en øget livskvalitet, 
selvbestemmelse, tillid til systemet og tro på at 
kunne skabe forandringer i deres eget liv. På nu-
værende tidspunkt er tre af deltagerne kommet i 
uddannelse, to har fået en læreplads, en er kom-
met i ordinært job og en har fået tilkendt førtids-
pension.

I Aarhus Kommune har de fokuseret på unge hjem-
løse. De har lavet en evaluering af de fem borge-
re, der er midtvejs i forløbet, og de oplever alle en 
øget livskvalitet. Af de fire borgere, der er færdige 
i forløbet, er tre blevet selvforsørgende. S
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socialrådgivere vil i Folketinget
- og 2 vil i Europa-Parlamentet
Folketingsvalget og EU-valget nærmer sig. 10 af Dansk Socialrådgiverforenings 
medlemmer går til valgkamp med socialpolitik i blodet og faglig erfaring i rygsæk-
ken. Selv om deres politiske ståsted er forskelligt, er de enige om mindst én ting: 
Deres politiske engagement er præget af deres baggrund som socialrådgiver.8
Niels Christian Barkholt
Facebook: @nielschristianbarkholt
Twitter: @NielsCBarkholt

Valgkreds og parti:
Jeg er opstillet for SF i Københavns Om-
egns Storkreds
  
Hvorfor stiller du op?
Det seneste årtis politik har fokuseret 
mere og mere på straf og kontrol frem for 
motivation og relation. Det skal vi gøre op 
med og opgøret skal ske inde fra Christi-
ansborg. Socialpolitikken er reduceret til 
beskæftigelsespolitik og integrationspoli-
tik. Vi skal derfor udvikle en ny socialpoli-
tisk vision. Der mangler faglighed i mange 
af de beslutninger, der tages på Christians-
borg. Der bliver alt for lidt lyttet til kund-
skaben og det, vi ved, virker. Derfor bliver 
det ofte til en ideologisk manøvre frem for 
en strategi, der skaber de bedste forhold 
for medarbejdere og borgere. 
 
Hvad laver du til hverdag?
Jeg arbejder med at skabe en bedre viden-
deling i socialt arbejde i indsatsen ”Social 
Talks”. Jeg er også formand for LOKK – 
Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 
 
Hvad er dine mærkesager?
Min mission er at styrke ligheden og først 
og fremmest at bekæmpe fattigdom. Jeg 
ønsker at forrykke debatten til, at vi disku-
terer, hvad et tåleligt liv koster og derfra 
skabe en langtidsholdbar nedre grænse for 
alle grupper af fattige i Danmark. Det jeg 
kalder for et kontanthjælpsgulv.

Vi skal slippe fagligheden fri blandt fag-
professionelle i den offentlige sektor, både 
socialarbejdere og velfærdsarbejdere i dag-
tilbud, skoler og på sundhedsområdet. 
Lovgivningen og styringen bygger i alt for 
høj grad på mistillid og kontrol af medar-
bejderne. Det har medført dårligt arbejds-

miljø, der skaber dårligere resul-
tater. Jeg vil kæmpe for en bedre 
balance i indsatserne direkte til 
gavn for borgerne. Vi skal inve-
stere i velfærden og dykke ned i, 
hvad der virker på de store vel-
færdsområder. 

Hvilken betydning har din bag-
grund som socialrådgiver for dit 
politiske engagement?
Min baggrund er altafgørende. 
Når jeg brænder så meget for at 
bekæmpe ulighed og for de ansat-
tes vilkår, så er det et direkte re-
sultat af mine erfaringer blandt 
udsatte børnefamilier i Brøndby 
og fra min tid som næstformand 
i Dansk Socialrådgiverforening. 
Fagprofessionelle må gå ind i poli-
tik, hvis vi skal løse nogle af sam-
fundets store udfordringer. Jeg vil 
forsøge at skabe samarbejde og 
alliancer frem for at søge kanten 
til andre partier. Det synes jeg, 
dansk politik trænger til.
 

Blå bog 
Alder: 47 år.
Civilstand: Jeg bor sammen med min kæ-
reste Inge og vores i alt 4 børn.
Børn: Jeg har en søn, Bertil, på 12 år og 
en datter, Matilde, på 8 år.
Uddannelse: Socialrådgiver (1999) og 
cand.scient.soc. (2007)
Arbejdsplads: Jeg er ansat i NUBU – Na-
tionalt Videncenter om Udsatte Børn og 
Unge.
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Lene Dalsgaard
Facebook: Lene Dalsgaard Enhedslisten

Valgkreds og parti: 
Sønderjyllands storkreds, Aabenraa, Enhedslisten

Hvorfor stiller du op?
Jeg stiller op af flere årsager; jeg bliver ofte indig-
neret over beslutningstagerne, der sidder på Chri-
stiansborg. Min holdning er, at politikerne er til 
for borgerne for at sikre borgernes dagligdag og 
skabe et Danmark, hvor der er lige adgang til vo-
res velfærdsgoder. Derudover mener jeg, at der 
ofte bliver truffet beslutninger, der er i politiker-
nes interesser og ikke borgernes.

Jeg stiller også op, fordi jeg er bekymret over 
den udvikling i samfundet, der skaber større ulig-
hed i befolkningen. I Danmark kan vi ikke være 
tjent med, at flere og flere børn vokser op i fat-
tigdom, flere ældre får færre ydelser og vores vel-
færdssystem bliver gang på gang nedprioriteret, 
hvilket er med til at skabe dårligere muligheder 
for ressourcesvage og fattige borgere.

Jeg håber, at jeg kan være med til at ændre tin-
gene, hvorfor jeg gerne vil ind og deltage i den po-
litiske dagsorden på Christiansborg.

Hvad laver du til hverdag?
Jeg er ansat ved Aabenraa Kommunes børne- og 
familieafdeling. Jeg er dermed med til at hjælpe 
udsatte børn og deres familier.

Hvad er dine mærkesager?
z Vi skal have solidariteten tilbage i dansk politik.
z Vi skal prioritere vores velfærdssamfund 
z Vi skal sikre en grøn og bæredygtig omstilling.
z Den stigende ulighed skal prioriteres, så vi ikke 

ser børn og deres familier vokse op i fattigdom

Hvilken betydning har din baggrund som social-
rådgiver for dit politiske engagement?
Jeg har altid været aktiv i samfundsdebatten. Det 
er klart, at i jobbet som socialrådgiver især i for-
hold til børn, bliver jeg mere bevidst om de tiltag 
og reformer, der bliver vedtaget på Christiansborg 

- fordi jeg i hverdagen møder 
de mennesker, der oplever 
konsekvenserne af for eksem-
pel kontanthjælpsloftet og de 
lave integrationsydelser. 

Jeg er af den helt klare 
holdning, at vores professi-
on kan være med til at tyde-
liggøre de udfordringer, som 
politiske beslutninger har for 
vores borgere. Derfor er jeg 
blevet mere engageret poli-
tisk, og det, at jeg er social-
rådgiver, giver mig et ud-
gangspunkt for at debattere 
ud fra helt konkrete og men-
neskelige perspektiver.

Blå bog
Alder:35 år
Civilstand: Gift
Børn: 2
Uddannelse: Uddannet socialråd-
giver i 2015 ved Metropol, Frede-
riksberg.
Arbejdsplads: Børn og Familie, 
Aabenraa Kommune.
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Anne Hegelund
Facebook: Facebook.com/annehegelund.dk
Instagram: Instagram.com/annehegelund

Valgkreds og parti:
Jeg er spidskandidat for Enhedslisten i Øst-
jylland. Jeg er opstillet i Aarhus Vest. Var 
også opstillet ved valget for fire år siden.

Hvorfor stiller du op?
Jeg har sagt op på jobcenteret, fordi jeg er 
træt af løbe for stærkt og føle, at jeg ikke kan 
gøre mit job godt nok. Jeg stiller op, fordi jeg 
gerne vil ind og kæmpe for ordentlige forhold 
for alle os offentligt ansatte. Der er råd til vel-
færd og flere hænder, men højrefløjen vælger 
skattelettelser og afgiftsrabatter til de rige. 

Vi skal bruge pengene på at få vores vel-
færdssamfund til at hænge sammen igen. Jeg 
vil kæmpe for, at ingen skal være fattige i 
Danmark. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for 
at trække ”rød blok” til venstre og i en mere 
medmenneskelig retning.

Hvad laver du til hverdag?
Jeg har arbejdet med de mest udsatte unge 
arbejdsløse i Aarhus Kommune, siden jeg blev 
færdiguddannet, men nu laver jeg valgkamp 
på fuld tid.

Hvad er dine mærkesager?
Jeg er socialist, fordi frihed og lighed hænger 
uløseligt sammen, og fri og lige adgang til ud-
dannelse har altid været vigtigt for mig. Lig-
hed for loven og kampen imod diskrimination 
er også hjerteblod. Vi skal have gjort op med 
statsracismen og droppet ”ghettoplanen” og 
burka-forbuddet. 

Christiansborg skal ikke bestemme, hvor 
man må bo, og hvad man må have på. Folk 
bliver ikke mere en del af samfundet ved at 
blive hjemløse. De kommer heller ikke i arbej-
de af at blive fattige. 

Vi skal have sat en stopper for angrebet på 
vores almene boliger og hetzen mod både ar-
bejdsløse og muslimer. Vi skal tage godt imod 
folk, der er flygtet fra ufred og nød og byde 
dem varmt velkommen i vores fællesskab. Mit 
hjerte brænder også for international solidari-
tet, fred i verden og global klimaretfærdighed. 

Hvilken betydning har din baggrund som so-
cialrådgiver for dit politiske engagement?
Som socialrådgiver ved jeg, at fattigdom og 
udsathed hænger sammen. Derfor vil jeg 

Jeppe Fransson
Facebook: @stemfransson
Twitter: @jepfransson
Instagram: @jepfransson

Valgkreds og parti:
Opstiller for Radikale Venstre i Københavns 
Storkreds, Sundbyvesterkredsen, Har været 
opstillet ved de seneste tre kommunalvalg i 
Roskilde Kommune. Er pt. førstesuppleant til 
Roskilde Byråd.
 
Hvorfor stiller du op?
Jeg stiller op, fordi jeg har en høj retfærdig-
hedssans. Når jeg ser uretfærdighed i vores 
samfund, er jeg nødt til at reagere og forsøge 
at ændre det.  
 
Hvad laver du til hverdag?
Til dagligt arbejder jeg i en familieafdeling, 
hvor jeg er rådgiver for børnefamilier, som af 
den ene eller anden årsag har brug for at kom-
munen hjælper dem tilbage på ret køl.
  
Hvad er dine mærkesager?
Ingen børn skal vokse op i fattigdom
Som socialrådgiver ser jeg hver dag konse-
kvenserne af fattigdomsydelserne. Jeg ser, 
hvordan familier presses på deres daglige le-
vebrød. Hvordan børn må skrotte vigtig medi-
cin og droppe fritidsaktiviteter. Hvordan nyt 
tøj og fødselsdagsgaver er urealistiske. Børn, 
der vokser op under disse vilkår, får ikke de 
samme muligheder som deres jævnaldrende. 
Det påvirker dem resten af livet – både socialt, 
psykisk og fagligt. 

Det vil jeg ændre på. Derfor vil jeg kæmpe 
for at afskaffe kontanthjælpsloftet, 225-timers-
reglen og integrationsydelsen. 
 
Stop test- og karakterræset
Jeg vil en anden vej med vores uddannelsessy-
stem. Vores uddannelsessteder skal have fri-

heden tilbage til selv at til-
rettelægge undervisningen. 
Der skal være karakterfrie 
folkeskoler og massive øko-
nomiske investeringer i hele 
vores uddannelsessystem.

Et stærkere kulturliv
Jeg vil styrke kulturen. 
Derfor vil jeg droppe de år-
lige besparelser på kultu-
ren. Jeg vil have, at alle 
børn møder kunst i en tid-
lig alder. Jeg vil styrke Dan-
marks Radio, så vi sikrer 
public service af høj kvalitet 
til gavn for alle danskere. 
 
Hvilken betydning har din 
baggrund som socialrådgi-
ver for dit politiske enga-
gement?
Man kan ikke lave socialt 
arbejde, hvis ikke man fo-
kuserer på helheden i de sa-
ger, man arbejder med. Hel-
hedssynet bruger jeg meget 
i mit politiske arbejde – 
særligt i socialpolitiske de-
batter, som godt kan forfal-
de til, at social arv er svaret 
på alt. Det er heldigvis 
mere kompliceret end som 
så. Det forsøger jeg hele ti-
den at huske på.
 

Blå bog
Alder: 30 år
Civilstand: I et forhold
Børn: 0
Uddannelse: Socialrådgiver og 
cand.soc.
Arbejdsplads: Gladsaxe Kommu-
nes familieafdeling
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knokle for at slippe af med 
alle fattigdomsydelserne. Vi 
kan ikke være bekendt at 
lade 64.500 børn vokse op i 
fattigdom. Det er opskriften 
på flere udsatte unge.

I Aarhus har vi allerede 
Danmarksrekord i hjemløse 
unge, og det kommer kun til 
at gøre problemet værre at 
rive 1000 almene boliger ned 
i Aarhus Vest. Familierne i 
Gellerup får ikke flere penge 
mellem hænderne eller mere 
overskud af at blive smidt ud 
af deres lejlighed. 

Flygtningefamilier rejser 
ikke tilbage til livsfare af at 
blive spærret inde på Sjæls-
mark. 

Blå bog 
Alder: 30 år
Civilstand:
Børn: Ingen
Uddannelse: Socialrådgiver, ud-
dannet i 2016 fra VIA, Aarhus
Arbejdsplads: Jobcenter Aarhus 
frem til april 2019

Anne-Marie Jørgensen
Facebook: Anne-Marie Jørgensen
Twitter: @Anne-MarieJrgen6

Valgkreds og parti: 
Jeg stiller op for Kristendemokrater-
ne og er spidskandidat i Vesthimmer-
land og Aalborg Vest og opstiller i Re-
gion Nordjylland.

Hvorfor stiller du op? 
Jeg oplever, at uligheden er blevet 
langt større i vores samfund, hvilket 
jeg synes er uacceptabelt, når vi er et 
rigt land. Har haft kendskab til gen-
nem tiden, uden for mit arbejde, at 
børn er blevet tvangsfjernet, som al-
drig skulle have været anbragt. Det 
tænker jeg, at vi må gøre bedre. Blev 
så opfordret til at stille op og sagde ja.

Hvad laver du til hverdag? 
Jeg arbejder med udsatte børn i Gel-
lerup ved Aarhus. Har været politisk 
aktiv i mange år og har blandt andet 
siddet i bestyrelsen for Bostedet Ellen-
gården, politisk valgt for Aarhus Kom-
mune gennem 13 år.
 
Hvad er dine mærkesager?  
Børn skal have gode opvækstvilkår. 
Lige fra de er helt små, til de er unge. 
Der skal være plads til at være familie 
både i tid og i økonomisk henseende.

Mennesket først 
Vi skal prioritere, at de systemer og 
rammer, vi har, skal være til hjælp for 
mennesker og ikke omvendt. 

Plads til forskellighed 
Alle har ret til et anstændigt liv i vo-
res samfund - uanset livssituation. Det 
gælder også sårbare børn og unge. Jeg 
vil arbejde for social ansvarlighed og 
retfærdighed.

Miljø og natur
Vi skal have mere grøn energi, og Dan-
mark skal forsat være toneangivende 
inden for udvikling af miljøteknologi. 
Vi skal beskytte og bevare den skønne 
natur, vi har. 

Hvilken betydning har din bag-
grund som socialrådgiver for dit 
politiske engagement? 
Det har stor betydning. Egentlig 
blev jeg nok socialrådgiver, fordi vi, 
da jeg var barn, havde en dreng bo-
ende hos min familie, som var i net-
værkspleje i en periode. Han kom 
hjem til sin familie igen og blev så 
pludselig tvangsfjernet. Familien 
fik i lang tid ingen oplysninger om, 
hvor han blev anbragt, kontakten 
var sparsom, og jeg har ikke set 
ham siden.

Jeg har arbejdet som so-
cialrådgiver inden for børn 
og unge, integration og væ-
ret familiebehandler. Ar-
bejder nu forebyggende med 
børn, hvilket jeg synes er et 
vigtigt område. Tænker, at 
den måde vi behandler vores 
udsatte borgere på, er et bille-
de på, hvor fattige vi er ble-
vet som samfund, selv om 
vi har penge nok. Vi har 
så meget viden om, hvad 
der kan forhindre, at man 
bliver udsat, og alligevel 
bliver forebyggelse ikke 
prioriteret højt. 
 

Blå bog 
Alder: 49 år
Civilstand: Kæreste
Børn: Ingen, men har 
bonusbørn.
Uddannelse: Social-
rådgiver 
Arbejdsplads: Børne-
stedet, Børne-
centret, Aarhus 
Kommune.
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Hanne Roed
Facebook: Hanneroed/2017
Twitter:@hanneRoed

Valgkreds og parti:
Vestjyllands Storkreds, kredsene Viborg og Holste-
bro, Radikale Venstre.

Hvorfor stiller du op? 
Fordi Christiansborg trænger til mennesker, som 
har hands-on-erfaring fra det, de skal lovgive om. 
Jeg brænder for at arbejde med social-, beskæf-
tigelses- og sundhedspolitik. Blandt andet! Ikke 
mindst en mere menneskelig udlændingepolitik.

Hvad laver du til hverdag? 
Jeg er politiker på fuld tid, siden jeg blev næstfor-
mand i Region Midtjylland fra januar 2018. Sidder 
blandt andet også i professionshøjskolen VIAs be-
styrelse og i Psykiatriudvalget hos Danske Regio-
ner på landsplan.
 
Hvad er dine mærkesager? 
Sundhed
Vi trænger ganske rigtigt til at styrke sundheden 
i kommunerne, men det sker faktisk allerbedst i 
samarbejde med regionerne. Psykiatrien er et om-
råde, som bør have særlig opmærksomhed efter år-
tier med efterslæb i forhold til de fysiske sygdom-
me.

Uddannelse
Vi skal have et samfund, hvor man ikke sparer, 
men investerer i uddannelse. Lige fra folkeskolen 
og til de videregående uddannelser. Vi er blevet 
rige på vores viden og vores evne til at lære, tage 
ansvar og udvikle nye løsninger. Det skal der ikke 
spares på. 

Simon Lavdal-Pedersen

Valgkreds og parti:
Jeg stiller op i Assens på Fyn for Kristen-
demokraterne. Stillede også op til folketings-
valget i 2015.

Hvorfor stiller du op?
Jeg stiller op, fordi jeg i mit arbejde ser, at vi i 
Danmark ikke fokuserer på at hjælpe menne-
sker bedst, men i stedet på, hvor billigt vi kan 
gøre det. 

Hvad laver du til hverdag?
Jeg arbejder på et boligfællesskab for fysisk og 
psykisk udviklingshæmmede, hvor jeg både ud-
fører pædagogisk arbejde og laver ansøgnin-
ger til kommunen om timer og hjælpemidler til 
borgerne.

Hvad er dine mærkesager?
Vi skal behandle mennesker ordentligt
Jeg har oplevet, at kommunerne tænker mere 
på økonomi end på mennesket. Jeg vil kæmpe 
for, at mennesket kommer før økonomi.

Vi skal lade fagpersoner bruge deres faglighed
Jeg mener, at de forskellige fagpersoner skal 
have lov til at bruge deres faglighed. Så det bli-
ver en faglig vurdering, hvad der skal gøres i en 
sag frem for, at det er lovbestemt.

Hvilken betydning har din baggrund som so-
cialrådgiver for dit politiske engagement?

Jeg har uddannet mig til socialrådgiver, 
fordi jeg gerne vil hjælp mennesker. Jeg 
mener, at min baggrund som socialrådgi-
ver giver mig en viden om, hvilke fakto-
rer der er vigtige for at afhjælpe et socialt 
problem. 

Blå bog
Alder: 26 år
Civilstand: Single
Børn: Ingen 
Uddannelse: Blev færdig som social-
rådgiver i juni 2018  
Arbejdsplads: Hjemmevejleder/so-
cialrådgiver på et boligfællesskab 
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Kultur
Vi mennesker lever med hinan-
den. Kultur er en vigtig del i at 
leve og opleve. Er der kun arbej-
de og pligter, så er det overlevel-
se. Vi har brug for, at der er fæl-
lesskaber, som inspirerer os og 
fortæller om det at være menne-
ske. Og bare sørger for sjove op-
levelser sammen med andre.

Men er radikal, så jeg mener 
i øvrigt noget om alt. Undtagen 
potteplanter :-)

Hvilken betydning har din bag-
grund som socialrådgiver for 
dit politiske engagement? 
Rigtig meget! Det var via mit 
arbejde som socialrådgiver, at 
jeg fik interesse for sundheds-
politikken, og det at være so-
cialrådgiver betyder, at man har 
arbejdet i velfærdsstatens ma-
skinrum. Siddet med borgere, 
som er udsatte og samtidig ople-
vet meget ressourcestærke men-
nesker i en kritisk sygemelding. 
Man har hands-on erfaring fra 
det, der ofte skal lovgives om i 
velfærdsstatens basis. 
 

Blå bog 
Alder: 50 år
Civilstand: Fraskilt
Børn: En voksen datter og tre delebørn 
i folkeskolen.
Uddannelse: Socialrådgiver – og en tid-
ligere universitetsuddannelse.
Arbejdsplads: Region Midtjylland.

Blå bog 
Alder: 48 år
Civilstand: Ugift fruentimmer, eneforsør-
ger og single
Børn: En datter på 18 år
Uddannelse: Kontorassistent/bogholder 
og socialrådgiver
Arbejdsplads: Familieafdelingen, Horsens 
Kommune

Charlotte Vindeløv
Facebook: @Charlotte.Vindelov
Twitter: @CharlotteVindel
 

Valgkreds og parti: 
Jeg er opstillet for SF af Skanderborg/Odder/Sam-
sø-kredsen - hvilket betyder, at alle i Østjyllands 
storkreds kan stemme på mig.

Det er mit første folketingvalg. Dog var jeg op-
stillet til seneste kommunalvalg, hvor jeg med en 
meget kort tid til valgkamp, opnåede et tilfredsstil-
lende stemmetal. 

Så jeg håber på, at alle I, som kender mig, vil 
hjælpe mig til et rigtig godt valg - hele vejen til Fol-
ketinget. Og skulle nogen gerne ville hjælpe med no-
get af det praktiske i Østjylland, så kontakt mig en-
delig!

Hvorfor stiller du op? 
Fordi jeg synes, at vores samfund i mange år har ta-
get en forkert drejning i forhold til mit menneske-
syn. Ordentlighed, solidaritet og sikring af de med-
borgere, som har det sværest, betyder meget for 
mig, og derfor vil jeg kæmpe for at skabe et mere 
humant og lige samfund.

Hvad laver du til hverdag? 
Jeg arbejder i dag som skole-/dagtilbuds-socialrådgi-
ver i Horsens Kommune. Et job, som er meget værd-
sat, og hvor jeg oplever, at vi gør en tidligere indsats 
og forskel for familierne, vi møder. 

Derudover går jeg Natteravn, er domsmand ved 
Horsens Byret, er valgt til DS' hovedbestyrelse, fast 
Smukfest-medhjælper og faggruppe-formand en 
kort stund endnu …

Hvad er dine mærkesager? 
z Børn og unge bredt set. Der kan både være tale om 

udsatte børn og børn fra middelklassen, hvor vi ser 
flere knække psykisk i disse år. Derfor skal vi have 
mindre præstationssamfund og mere ro på!

z Klima og miljø er særdeles vigtig. Vi skal have ved-
taget en klimalov, som kan sætte en bremse for 

den truende udvikling, vi 
ser i disse år.

z Finans- og skattepolitikken 
er et vigtigt sted at tage fat. 
Her findes uanede milliar-
der af kroner, som skal gå 
til bedre velfærd i det of-
fentlige system. Der skal 
lukkes for skattely og hvid-
vask, og Skat skal tildeles 
flere ressourcer.

z Et mere humanistisk men-
neskesyn generelt. Tonen i 
den offentlige debat er ble-
vet mere rå, og flere men-
nesker opgiver vores offent-
lige system, fordi de ikke 
kan leve op til kravene, or-
ker at være med eller fø-
ler sig udstødt. Jeg ønsker 
en mere human tilgang til 
mennesket med højere grad 
af tillid og empati – det tror 
jeg er vejen til mere fælles-
skab og solidaritet. Vi kan 
alle få brug for hjælp.

Hvilken betydning har din 
baggrund som socialrådgi-
ver for dit politiske engage-
ment? 
Meget – vores uddannelse og 
erfaring giver megen indsigt i 
mennesker, sociale problem-
stillinger og samfundsten-
denser.
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Anders Guldhammer
Kan findes på Facebook og Linkedin

Valgkreds og parti:
Opstillet af Sjællands Storkreds for 
det Konservative Folkeparti. 

Til parlamentsvalg er valgkred-
sen hele landet.

Det er første gang, at jeg er op-
stillet til parlamentsvalget. Har i 
mange år været første-stedfortræ-
der til byråd og region.

Hvorfor stiller du op?
Jeg har igennem mit mangeårige vir-
ke i mange internationale sammen-

hænge oplevet, hvor forskelligarte-
de vilkår mennesker har for at kunne 

opnå en respektfuld og glad tilværelse. 
Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde med 

at påvirke, især de europæiske lande, til at 
bedre de sociale, uddannelsesmæssige og be-
skæftigelsesmæssige forhold for alle EU-bor-
gere. Det skal dog ske i respekt for det en-
kelte lands nationale rettigheder til at træffe 
beslutninger om rammerne for landets poli-
tik.

Hvad laver du til daglig?
Efter at have arbejdet i den offentlige sektor 
i omkring 48 år, både som sagsbehandler og 
leder/chef, primært i den sociale sektor, be-
sluttede jeg ved det 65. år at starte som selv-
stændig. Driver pt. Dansk Institut for Of-
fentlig Administration – DIFOA, som blandt 
andet har en Social- og Sundhedsmæssig 
Rådgivning og Behandlingsenhed og en Lob-
byistfunktion i EU. 

Hvad er dine mærkesager?
De sagsområder, der er vigtigste for men-
nesker og deres vilkår nu og i fremtiden, er 
dem, der har min største bevågenhed, og vil 
blive genstand for mine ”kamppladser”. Det 
er klima og energi, vækst og arbejdspladser, 
arbejdsmarked og sociale sikringer samt dy-
revelfærd.

Vi har tilstrækkelig med vedtagne hen-
sigtserklæringer fra forskellige fora, herun-
der EU. Nu er der brug for handling, så vi når 
de opstillede mål.

CO2-udslippet skal væsentligt ned. Forsk-

ning og udvikling af drifts-
sikre og billige eldrevne 
transportmidler skal spee-
des op. Større udnyttelse af 
vind og vand energi.

Fokus på fundamenta-
le forhold i ”Den danske ar-
bejdsmarkedsmodel ”, så 
vore vilkår også skal gælde 
for udenlandsk arbejdskraft 
samt udenlandske arbejds-
givere. 

Opmærksomhed på, at 
EU ikke medvirker til for-
ringelser af de danske socia-
le sikringsordninger. Vi skal 
påvirke EU til at medtage 
vores modeller i deres initia-
tivarbejde.

Hvilken betydning har din 
baggrund som socialrådgi-
ver for dit politiske engage-
ment?
Mit faglige fundament har 
i den grad påvirket mit 
grundlæggende menneske-
syn. Jeg betragter alle men-
nesker som selvstændige 
individer, der har forskel-
ligartede opvækstvilkår, og 
som derfor har forskellige 
behov for opmærksomhed, 
hjælpeydelser, nærhed og 
omsorg. 

Blå bog
Alder: 68 år
Civilstand: Gift med børnesagkyn-
dig socialrådgiver Karin
Børn: Vi har tilsammen 3 voksne 
børn og 1 barnebarn
Uddannelse: Socionom fra Aal-
borg Universitetscenter i 1977, 
Merkonom – Organisation fra Aars 
Handelsskole i 1981, Pæd. Uddan-
nelse fra DEL i 1996
Arbejdsplads: Selvstændig
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mere end 21 mia. kroner om året for at 
være med. Men når nu EU (gennem Fi-
nanspagt og budgetlov og indre-mar-
ked-regler) udhuler vores velfærd, og 
også er skadelig for klima, folkesty-
re og meget andet – kunne jeg rigtigt 
godt tænke mig, at vi meldte os ud og 
brugte pengene på noget mere fornuf-
tigt. Der er for eksempel et kontant-
hjælpsloft, jeg gerne vil have afskaf-
fet…
 
Hvilken betydning har din baggrund 
som socialrådgiver for dit politiske 
engagement?
Jeg tror, at betydningen er dobbelt. 
Mit politiske engagement havde betyd-
ning for, at jeg valgte at blive social-
rådgiver. Og i mit politiske arbejde har 
det, at jeg er socialrådgiver, haft be-
tydning for min vinkling af, hvilke 
områder jeg kaster mig sær-
ligt over.
 

Blå bog
Alder: 44 år
Civilstand: Samlevende
Børn: Kun til låns 😊
Uddannelse: Social-
rådgiver
Arbejdsplads: Leder af 
Den Sociale Døgnvagt 
i København

Karina Rohr Sørensen
Facebook/twitter: Karina Rohr Sørensen 
Instagram: karina_rohr 

Valgkreds og parti:
Er stillet op til Europa-Parlamentsvalget for Fol-
kebevægelsen mod EU – og har tidligere været op-
stillet på samme liste.
Til parlamentsvalg er valgkredsen hele landet.
 
Hvorfor stiller du op? 
Jeg stiller op til valget, fordi jeg skal være med til 
at sikre et godt valg til EU-modstanden. 
 
Hvad laver du til hverdag? 
Til hverdag har jeg verdens bedste job som leder 
af Den Sociale Døgnvagt i København. Her får jeg 
lov til at arbejde sammen med skarpe, engagere-
de, sjove og kloge medarbejdere – der 24/7 gør de-
res for at passe på mennesker med akutte socia-
le problemer.
 
Hvad er dine mærkesager? 
Som socialrådgiver er det nok naturligt, at jeg er 
optaget af kampen mod budgetloven, der jo er 
Danmarks udmøntning af EU's Finanspagt. Det er 
ikke ok, at vi i en situation, hvor kommunerne har 
masser af penge, er underlagt en budgetlov, der 
udsulter og udhuler velfærden. 

Social dumping – og kampen for ordentlige vil-
kår på arbejdsmarkedet fylder også. Jeg er også 
optaget af det der med folkestyre – hvor meget 
EU bestemmer, og hvor meget vi som land selv har 
mulighed for at bestemme.

Derudover fylder klimaet en hel del - særligt 
bekymringen for, om mange nu tror, at vi kan bru-
ge EU til at fremme en klimadagsorden. Når man 
kender EU's klimapolitik – og for eksempel ved, 
at de har lavet et direktiv, der forbyder afgifter på 
flybrændstof – så ved man, at klimaet har brug for 
ordentlige internationale løsninger – og ikke for at 
blive håndteret af EU, hvor markedet altid kom-
mer før mennesker og miljø. 

Hvis nu EU var en god idé – og trak verden i en 
bedre retning - ville det måske være ok at betale 
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en 1. januar i år kunne socialrådgivere på 
børn og ungeområdet i over 70 af landets 
kommuner taste og klikke sig ind i en ny 
version af it-systemet DUBU. DUBU - Di-
gitalisering Udsatte Børn og Unge - er et 

fælleskommunalt system, som bruges i sagsbehandlin-
gen af udsatte børn og unge. Det skal blandt andet un-
derstøtte, at de lovmæssige krav til dokumentation 
overholdes, og det skal give den enkelte socialrådgiver, 
men også team-koordinatorer og 
ledere, overblik over sagerne. 

Den nye version af DUBU, po-
pulært kaldet DUBU 3.0, har væ-
ret under udvikling siden 2017. 
Systemet, som blev lanceret i ver-
sion 1.0 tilbage i 2011, trængte til 
en modernisering i både funkti-
onalitet og brugerflade. Det be-
kræfter to af de socialrådgivere og 
DUBU-superbrugere, som har del-
taget i udviklingsarbejdet, Han-
ne Wibroe fra Roskilde Kommune 
og Steffen Terkelsen fra Kolding 
Kommune.  

- For mig har det i høj grad 
handlet om, at systemet skulle 
være mere ’lækkert’ i brugerfla-
den, mere moderne. Egentlig sy-
nes jeg, at det gamle DUBU havde 
mange af funktionerne på plads – 
børnefaglige undersøgelser, hand-
leplaner, ydelser og så videre – 
men det så ikke lækkert ud og var 
ikke særlig smidigt at navigere i, 
siger Steffen Terkelsen, som til 
daglig arbejder med efterværns-
sager. 

De første børnesygdomme er kureret
Han har siddet med i den følgegruppe, som har gi-
vet input til udviklingen af systemet, og har deltaget 
i mange tests og workshops undervejs, siden opgaven 
blev sendt i udbud i 2017. Han har derfor haft direk-
te indflydelse på, hvordan systemet er endt med at se 
ud og fungere. Og han er i store træk tilfreds med re-
sultatet.

- Der var lidt opstartsproblemer i januar – nog-
le kommuner kunne ikke logge sig på, og der var nog-

Færre klik og mere tid til borgerne
En ny version af it-systemet DUBU på børneområdet så dagens lys ved årsskiftet. To af de 
socialrådgivere, som har været med til at udvikle og teste det, er tilfredse. Et mere smidigt system 
med færre klik og mere tid til borgerne. 

D

”DUBU 
bør give 
mere tid 

til arbejdet 
med borgerne. Men 
systemet kræver en stor 
grad af datadisciplin, for 
hvis andre skal kunne se, 
hvad jeg laver, kræver 
det, at jeg bruger det 
rigtigt.
Hanne Wibroe, socialrådgiver og DUBU-
superbruger

le fejl, som belastede systemet med lange svartider. Det 
var ulideligt at arbejde med, men de er blevet rettet nu, og 
jeg synes, at det fungerer rigtig godt, når man tænker på, 
at vi er i første kvartal af et spritnyt it-system, siger Stef-
fen Terkelsen. 

Han kalder det nye DUBU for mere brugervenligt med 
mere logiske og intuitive valg, som man kender fra andre 
it-platforme. 

- Men DUBU er ikke ’nemt’ at bruge som for eksem-
pel Google. Og det skal det heller 
ikke være. Det er et fagsystem, som 
spænder over et stort og komplekst 
lovgivningsområde, hvor vi kan ar-
bejde med en sag fra den åbner til 
den lukker, uden at skulle andre 
steder hen. 

Kræver opbakning fra ledelsen
Hanne Wibroe, socialrådgiver i 
Børn og Unge i Roskilde Kommune 
og medlem af bestyrelsen i DS’ fag-
gruppe for Børn, Unge og Familier, 
er enig i, at DUBU 3.0 har givet bru-
gerne en forbedring i selve sagsbe-
handlingen. Hun er selv superbru-
ger og har undervist sine kolleger i 
det nye system. 

Hun har været ’indstationeret’ 
hos Netcompany – it-firmaet, som 
har udviklet det nye DUBU, hvor 
hun blandt andet har været med til 
at teste systemet. Og hun har med 
over 20 års erfaring fra børneområ-
det også arbejdet med den tidligere 
version af DUBU.

- Det gamle DUBU havde en mas-
se irritationsmomenter, blandt an-
det med mange museklik, når man 

skulle navigere frem og tilbage i en sag, der var ingen her 
og nu-onlinehjælp til at finde en løsning i systemet, og man 
kunne ikke have to sager åbne samtidig. Det var vigtige 
ting at få væk i den nye version. Det synes jeg er lykkedes.

Det er samtidig vigtigt at præcisere, siger Hanne 
Wibroe, at hvis man skal kunne udnytte det, DUBU kan, 
kræver det, at superbrugerne er ildsjæle, som kan se sy-
stemets potentiale og vil lære det fuldt ud at kende for at 
kunne bringe det videre til brugerne.

- Men det kræver også, at ledelsen giver superbrugerne 
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»

”Jeg oplever, at systemet giver større 
kvalitet i arbejdet og et bedre overblik 
i den enkelte sag. Men selvfølgelig kan 

DUBU ikke forhindre dårlig sagsbehand-
ling. Det kan registrere, at du har gennemført en bør-
nesamtale, men det kan ikke sikre, at det var en god 
børnesamtale.
Steffen Terkelsen, socialrådgiver og DUBU-superbruger 

tilstrækkelig tid til den opgave, at de selv bruger sy-
stemet, bakker op og melder ud, at alle skal udnytte 
de sagsstyrende funktioner i DUBU. 

For det er netop, hvad DUBU kan, mener Hanne 
Wibroe. 
- DUBU er faktisk et sagsstyringssystem, som netop 
kan føre dig igennem en sag, så du altid ved, hvad du 
skal i gang med som det næste, hvilke lovpligtige tids-
frister, sagen rummer, og hvad du mangler at få gjort. 
Det giver et fantastisk godt overblik. Og hvis man bru-
ger forsiden af systemet rigtigt – sætter den op, så den 
passer til dig – så fortæller den dig faktisk, hvad du 
skal gøre, siger hun og tilføjer, at det nye 
layout også er lækkert og nemt at arbej-
de i, fordi det bygger på logikker og funk-
tionalitet, som man kender fra anden soft-
ware.   

Nemmere at prioritere
Alt i alt betyder det, at sagsarbejdet er 
blevet nemmere, mener Hanne Wibroe. 

- På sigt frigiver det mere tid til borge-
ren. Det giver også vores team-koordinato-
rer og ledelse et hurtigere og bedre over-
blik over hvilke typer af sager, den enkelte 
rådgiver sidder med. Det betyder blandt 
andet, at de nemmere kan prioritere, hvis 
der for eksempel er problemer med at nå 
at gennemføre en børnefaglig undersøgelse 
inden for fire måneder. 

Hanne Wibroe forventer, at systemet 
på sigt også kan betyde færre klager, for-
di det bliver nemmere at overholde blandt 
andet tidsfrister, og fordi der bliver frigi-
vet mere tid til at tale med borgerne. 

- Grundlæggende mener jeg, at vi kan lave bedre 
sagsbehandling, fordi man skal bruge mindre tid på 
at taste, klikke og indberette og har et bedre overblik 
over sagerne. Det bør give mere tid til arbejdet med 
borgerne. Men systemet kræver en stor grad af data-
disciplin, for hvis andre skal kunne se, hvad jeg laver, 
kræver det, at jeg bruger det rigtigt. 

Godt at få indflydelse
Steffen Terkelsen er enig. 

- Jeg oplever, at systemet giver større kvalitet i ar-
bejdet og et bedre overblik i den enkelte sag. Arbejds-
gangene er mere strømlinede. Men selvfølgelig kan 

DUBU ikke forhindre dårlig sagsbe-
handling. Det kan registrere, at du har 
gennemført en børnesamtale, men det 
kan ikke sikre, at det var en god børne-
samtale. 

Personligt har han glædet sig over at 
være med i udviklingsprocessen, og han 
sidder i hele 2019 to dage om ugen hos 
KOMBIT for at hjælpe med at videreud-
vikle den kommunale del af systemet, 
blandt andet i forhold til ny lovgivning.

- Det har været spændende at være 

med og godt at få indflydelse. Det gam-
le DUBU fik jo mange tæsk – også fle-
re end det havde fortjent – og for ting, 
det ikke havde fortjent. Så arbejdet med 
følgegruppen har givet mig en god for-
ståelse for, hvorfor nogle ting ender an-
derledes, end man havde forestillet eller 
ønsket sig. En forståelse, jeg kan for-
midle videre til mine kolleger, siger Stef-
fen Terkelsen. S
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DUBU 3.0
z Formålet er at it-understøtte myndig-

hedsfunktionen i det socialfaglige ar-
bejde.

z Den første version af DUBU gik i luften i 
2011 i 43 kommuner og blev videre- og 
færdigudviklet frem til 2014. 

z Allerede i 2016 blev det besluttet at ud-
vikle en ny version, som blev taget i brug 
i januar 2019. 

z Socialrådgivere fra fire kommunerne var 
med til at udarbejde kravene til det nye 
system, og i alt har 16 kommuner delta-
get i arbejdsprocessen. 

z Seks socialrådgivere og tre brugere fra 
økonomi- og administrative funktio-
ner har deltaget i følgegruppens arbej-
de hele vejen igennem udbuddet med 
gennemlæsning af kravspecifikationen, 
evaluering af tilbud og deltagelse i lø-
bende afklarings- og designworkshops, 
tests mm.

Kilde: KOMBIT

Med afsæt i dine egne erfaringer fra området med DUBU, kan du så 
også se behovet for en ny version af systemet? 
- Da jeg selv sad på børneområdet, oplevede jeg et system, 
som tog tiden fra borgerne. Hvis man skulle lave en børne-
faglig undersøgelse, var der 76 kasser, som man skulle tage 
stilling til, om man ville skrive tekst i. Jeg oplevede, at man 
brugte mere tid på i pauserne at drøfte, hvilken underkate-
gori, der var den rigtige at bruge for at registrere en samta-
le korrekt, end vi brugte på at tale om, hvorvidt samtalen, 
vi lige havde afholdt, var god og udviklende for familien. 
Det kaldte på, at der skulle gøres noget. Det er rart at få 
noget hjælp fra et system i forhold til om man er lovmed-
holdelig i sin journalisering, men det skal ikke fjerne fokus 
fra vores kerneopgave. 

Hvad forventer du, at et nyt DUBU kan betyde for DS’ medlemmer på 
området?
Jeg kan se, at flere ting er blevet smidigere, og at det gene-
relt er et bedre system, men dokumentationskravene er sta-
dig omfattende. Det er vigtigt at sige, at når DUBU end-
te som lidt af et bureaukratisk monster, skyldtes det i høj 
grad et politisk behov for at holde øje med sagsbehandlin-
gen. Hver gang Ankestyrelsen fik en ny idé til noget, man 
ville holde øje med, skulle det implementeres i systemet. 
Derfor endte vi med et tidskrævende system, der ikke hang 
sammen med en normal socialrådgiverarbejdsdag. Så det 
har krævet en del selvransagelse – med hjælp fra DS – at nå 
hertil. Og vi skal holde skarpt øje, hvis tingene udvikler sig 
den forkerte vej igen.

Hvad mener du om betydningen af det fingeraftryk, socialrådgiverne 
har sat på processen og resultatet? 
- Det er helt afgørende, at der har siddet socialrådgivere 
med i udviklingsprocessen. Det var et af de helt store pro-
blemer med den første version. It skal understøtte vores 
kerneopgave, og den kan man ikke sidde og forestille sig 
langt væk fra brugerne. Vores vision i DS er, at al teknolo-
gi, som socialrådgivere skal udsættes for, har de selv haft en 
finger med i spillet omkring. Og der er vist rigeligt med ek-
sempler fra den offentlige sektor, der viser, hvorfor det er 
helt afgørende. S

          SKARPE TIL NÆSTFORMAND DITTE BRØNDUM, DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING: 

Teknologien skal understøtte kerneopgaven
3
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Botilbud jf. SEL § 107 og 108

BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG 
PSYKIATRISK BEHANDLING  
I ÉT KOORDINERET TILBUD

Ring eller skriv til vores sagsbehandlere for mere 
information eller et møde om, hvordan vi kan 
samarbejde om borgere i jeres kommune.

Telefon: 59932301 E-mail: kontakt@granhojen.dk

LÆS MERE PÅ GRANHOJEN.DK ELLER 
LIVETPAAGRANHOJEN.DK

GRANHØJENS MÅLGRUPPER 
ER BORGERE MED:

 z Personlighedsforstyrrelse herunder 
spiseforstyrrelse og borderline

 z Udviklingshæmning

 z Senhjerneskade

 z Hjerneskade

 z Autisme

 z Behandlingsdomme

 z Posttraumatisk stresslidelse

 z Skizofreni, OCD eller anden psykiatrisk 
diagnose

Efter- og videreuddannelsestilbud 
på børne- og ungeområdet

Kender du Socialstyrelsens tilbud om efter- og videreuddannelse 
til medarbejdere på børne- og ungeområdet?

Du kan få tilskud til både Diplomuddannelsen på børne- og 
ungeområdet og til Masteruddannelsen i udsatte børn og unge.

Vi udbyder også en lang række kurser i Børnekataloget, som 
afholdes over hele landet.

Læs mere på: 
socialstyrelsen.dk/efteruddannelse

Viden til gavn
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Marie Soelberg, arbejder i Modtageteamet 
i Børn og Familieafdelingen i Gentofte Kom-
mune. Bor I Helsingør med sin kæreste.

Jeg sidder i Modtageteamet, hvor vi ta-
ger imod alle akutte ting. Det er hen-
vendelser fra for eksempel skoler, in-
stitutioner og nogle gange forældre. 
Indimellem sammenligner jeg det med 
at være på en skadestue: Vi får en del 
henvendelser, og så skal vi vurdere, 
hvad der er akut, som vi skal handle 
på her og nu – og hvad der skal sendes 
til Børn og Families andre teams. Det 
varierer virkelig meget, hvor travlt 
der er. I gennemsnit har vi to til ti 
henvendelser pr. dag.

I starten søgte jeg jobbet i Modtageteam-
et som et vikariat. Som nyuddannet er 
vikariater en god måde at prøve for-

skellige arbejdsområder. Men jeg har 
snart været her i to år, for jeg endte 
med at blive fastansat.

Jeg er helt vildt glad for at være her. Jeg 
kan lide variationen, og at jeg aldrig 
ved, hvad jeg møder ind til. Jeg mø-
der mange udgaver af familier, jeg ser, 
hvordan man er som familie – og ser 
i det hele taget hele paletten af ar-
bejdet med børn og unge. Det bety-
der også meget, at jeg sidder i et godt 
team. Vi støtter hinanden, når noget 
er svært, vi har det sjovt, der er højt 
til loftet, og alle er meget fagligt kom-
petente.

En god dag på jobbet er, når jeg tager 
hånd om de mennesker, jeg møder, be-
handler dem godt i de svære situati-
oner, de står i – og de mærker, at jeg 
gerne vil dem. For det vil jeg gerne. 

Og så betyder det meget, at samarbej-
det med de andre fagpersoner rundt 
om familien fungerer. Jeg kan blive 
helt høj over et godt samarbejdsmø-
de, hvor der bliver indgået gode afta-
ler for barnet. 

Jeg blev uddannet i januar 2015, og så 
arbejdede jeg et halvt år, før jeg læ-
ste videre på kandidatuddannelsen. 
Jeg er nysgerrig og vil altid gerne vide 
mere, så jeg kunne tænke mig at få et 
mere teoretisk indblik i, hvad der ska-
ber sociale problemer – og hvilke ty-
per socialt arbejde, der findes. Det er 
en rigtig god teoretisk uddannelse. I 
de faglige drøftelser kan jeg mærke, 
at jeg har en ballast. Jeg tog den også, 
fordi jeg måske på sigt gerne vil arbej-
de i et ministerium og være med til at 
påvirke de vilkår og regler, vi arbej-
der efter.

TEKST METTE MØRK  FOTO LISBETH HOLTEN
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e ”Jeg har spillet 

håndbold i samme 
klub, siden jeg var 
syv år.
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jura

JURASPALTEN SKRIVES PÅ SKIFT AF JURISTERNE  
KAREN ELMEGAARD, JANNIE DYRING, IDAMARIE LETH SVENDSEN

Den 1. april trådte en ny straffebestemmelse i kraft. Bestem-
melsen, den nye § 243, gør det strafbart at udøve psy-
kisk vold. Allerede i dag kriminaliserer straffeloven 
krænkelse af den psykiske integritet, herunder ulov-
lig tvang, trusler, grov vold og mere varige forhold som 
vanrøgt. Men nogle forhold dækkes ikke af disse regler, 

eksempelvis fordi der ikke kan påvises en skade. Det er 
sådanne forhold, den nye bestemmelse skal regulere. 

Volden skal være udøvet i nære relationer – for eksem-
pel af en ægtefælle, samlever, forælder, plejeforælder, sø-
skende, en ikke-samlevende kæreste, en tidligere ægte-
fælle/samlever, der fortsat kommer i hjemmet på grund af 

børn, eller et familiemedlem, der er involveret i opdragel-
sen af børn.
Tilknytningen kan godt være via digitale medier. Der skal 

være en forbindelse mellem volden og hustandstilknytningen 
– eksempelvis vil krænkelser, der først begynder et år efter en 
samlivsophævelse, normalt ikke være omfattet, medmindre der 
er en jævnlig kontakt. 

Der skal være tale om ”gentagen adfærd over en periode”. 
Det vil sige et mønster med utryghed og frygt, hvor den foruret-
tede styres på en hensynsløs måde. Hvor lang en periode, der 
skal være tale om, afhænger af en konkret vurdering. Adfærden 
skal være objektivt set groft nedværdigende, forulempende eller 
krænkende, for eksempel åbenlys forskelsbehandling, berøvel-
se af indflydelse på egne forhold, uværdig tvang, chikane, som ek-
sempelvis falske rygter eller trusler, seksuel eller anden overskri-
delse af grænser, overvågning, manipulerende adfærd.

Adfærden skal være ”utilbørlig”, det vil sige ikke en naturlig 
del af parternes relation. Det er ikke afgørende, om offeret fak-
tisk er blevet styret af gerningsmanden, ligesom det ikke er afgø-
rende, om styringen har medført psykisk skade. 

Kan stuearrest være psykisk vold?
Under forslagets behandling i Folketinget opstod der debat om, 
hvorvidt forældre nu ville blive straffet for at give børn stuear-
rest, hvilket fik justitsministeren til at præcisere, at opdragel-
se, herunder stuearrester, som udgangspunkt ikke er omfattet, 
men at der kan være tale om psykisk vold, hvis et barn udsæt-
tes for hyppig og længerevarende isolation, herunder sanktioner, 
der som led i negativ social kontrol begrænser dets livsudfoldel-
se, adfærd, valg og rettigheder. Der skal ses på helhedsbilledet, 
hvor det blandt andet kan være relevant, om der er indgivet en 
underretning. 

Der forventes få straffesager årligt om psykisk vold efter be-
stemmelsen; primært sager med samtidig strafforfølgning for an-
dre lovovertrædelser, herunder for eksempel vold eller trusler. 

Læs mere: Lov nr. 329 af 30.03.2019/ L 139 FT 2018-19 
Idamarie Leth Svendsen er lektor ved Københavns Professionshøjskole.

Men teori er ikke nok. Jeg vil gerne arbej-
de nogle år som socialrådgiver, for det 
giver en god ballast, og lige nu er jeg 
så glad for mit arbejde, at jeg godt kan 
se mig selv i en kommunal forvaltning i 
mange år endnu. Jeg lever meget i nuet. 
Så hvis jeg trives, så er det helt fint. 

Jeg har spillet håndbold i samme klub, si-
den jeg var syv år – og nu er jeg 28. Det 
er en af grundene til, at jeg er blevet i 
Helsingør. Det er omdrejningspunktet 
for mit sociale liv, og jeg har også mødt 
min kommende mand dernede. Jeg træ-
ner tre gange om ugen og spiller kamp 
i weekenderne. I det helt taget er jeg 
en stor fortaler for foreningslivet, og 
det har i den grad formet mig i forhold 
til at danne relationer. Du spiller på et 
hold, der skal fungere, så du skal kunne 
med mange forskellige mennesker. S

Ny strafbestemmelse om  
psykisk vold – også relevant 
for det sociale område
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PÅ ØRNEHØJ BETRAGTES HVER BEBOER 
ELLER STU-ELEV SOM ET UNIKT MENNESKE, 

DER HAR KRAV PÅ EN LØSNING TILPASSET 
LIGE PRÆCIS DE BEHOV, DEN ENKELTE HAR

RING PÅ 5531 2500 ELLER
LÆS MERE PÅ ORNEHOJ.DK

Ørnehøj er et helheds orienteret botilbud med 
undervisning, arbejds- og botræning til borgere 
med særlige behov.

LØSN I NGSFOK USER ET TERAPI  & U DDAN N ELSE

Leading from
one step behind
LØSNINGSFOKUSERET, SYSTEMISK UDDANNELSE   

En engagerende og ressourceorienteret tilgang til 
problemløsning, som øger dit fokus på dine egne 
og dine klienters kompetencer og som giver dig 
værktøjer til:

  arbejde med børn, voksne og familier
  grupperådgivning og teambuilding
  rådgivning i forbindelse med kriser og tab
  projektudvikling
  arbejde med egne faglige og personlige mål

133 timers undervisning, supervision og seminarer.
For rådgivere inden for familiebehandling, revalidering,
misbrugsbehandling, sundhedsarbejde…
Uddannelsen starter København d. 19.01.2009

 
Solution Pile Allé 6 840 Holt Tlf. 45 87 40 35
solution@solutionfocus www.solutionfocus.dk

Uddannelsen starter d. 20 2013

arbejde med forandringsprocesser 
samarbejde med voksne, familier, børn og unge
arbejde med udsatte børn og deres familie
løbende evaluering af effekten af samarbejdet
projektledelse og –udvikling

Uddannelsen starter d. 12. 201

LØSNINGSFOKUSERET TERAPI & UDDANNELSE

23 83 75 57

• arbejde med forandringsprocesser 
• samarbejde med voksne, familier, børn og unge
• arbejde med udsatte børn og deres familie
• løbende evaluering af effekten af samarbejdet
• projektledelse og –udvikling

INTRODUKTION 
TIL SIGNS OF SAFETY

Århus d. 2.-3. oktober 2019
Seminar med Henrik Vesterhauge-Petersen

ARBEJDET MED 
SIKKERHEDSPLANER

København d. 7.-8. November 2019
Workshop med Marieke Vogel

SIGNS 
OF SAFETY

Står I med et menneske med en 
særlig kompleks problemstilling, 

hvor I leder efter en ny vej?
Med mere end 25 års erfaring er det måske os, 

der skal hjælpe med at finde en ny retning.

Den Sociale Udviklingsfond er en non-profit almennyttig 
fond med speciale i individuelt tilpassede løsninger. 

Få mere at vide på: www.suf.dk

000000 Socialrådgiveren 05-2019.indd   36 25/04/2019   12.36



HVIDOVRE
KOMMUNE SØGER
OPLÆGSHOLDER 
PÅ SENIORKURSER

Ældreliv Hvidovre er en kursusrække for 
hjemmeboende ældre i Hvidovre Kommune over 
60 år. Kurset giver gennem faglige oplæg fra 
kommunalt ansatte og eksterne oplægsholdere 
deltagerne viden om emner som økonomi, folke-
pension, tryghed i hverdagen, sundhed, netværk 
og fællesskaber.

Vi søger en oplægsholder, der kan fortælle om 
folkepension og pensionsregler – gerne illustreret 
ved eksempler, herunder: 
• pension som enlig og samlevende
• opsat folkepension og personlig tillægsprocent
• boligydelse og boligstøtte 
• hvordan den økonomiske situation ændres, hvis 

ægtefællen kommer i plejebolig

Vi vil meget gerne høre fra dig, der har lyst til at 
formidle viden til helt almindelige borgere.

Et oplæg forventes at vare 1,5–2 timer inklusiv 
spørgsmål. Vi afholder fem Ældreliv-kurser samt 
et eller to temamøder for kommende pensioni-
ster om året. Honorar inkl. udlevering af oplæg til 
deltagerne aftales nærmere.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Tovholdere Jette Spelling Clausen (6197 1623 / 
jsc@hvidovre.dk) eller Bodil Lindekilde (6197 1658 
/ bql@hvidovre.dk).

ÆldrelivHvidovre

Er du uddannet socialrådgiver med et 
godt kendskab til folkepension og pensi-
onsregler? Så er det måske dig, vi søger 
som oplægsholder på kurser for
Hvidovres seniorer

Psykiatrisk 
behandlings institution 

Dyssegården er en non profit organisation 
som tilbyder psykiatrisk behandling af børn 
og unge med begyndende psykiatriske 
lidelser.  

Som følge af sygdommen kan børnene 
miste bl.a. sociale færdigheder og troen på 
et meningsfuldt liv blandt andre mennesker 
f.eks. i nære relationer, på arbejdsmarkedet 
eller i uddannelsessystemet. 

Vi arbejder med en holdning om at kunne 
skabe et meningsfuldt liv ved behandling, 
undervisning og fritidsaktiviteter med faste 
og trygge rammer tilpasset den enkelte og 
deres familie. 

• Døgn og dagbehandling
• Efterværn §107 botilbud
• Skole og STU
• Familie rådgivning

”De har tid. De giver omsorg.
De giver plads til dig –

selv når du har det dårligt.
- Tidligere beboer på Dyssegården

Avderødvej 32A, 2980 Kokkedal
www.dyssegaarden.dk

+45 48 20 78 00
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Ny faggruppe: Bostøtte og  
Botilbud for voksne
Vil du være med til at starte en ny faggruppe i Dansk Socialrådgiver-
forening for socialrådgivere, der arbejder med bostøtte og botilbud 
for voksne som enten bestillere eller udførere? Så kom til stiften-
de generalforsamling den 28. maj kl. 15.30 – 17 på Hadsundvej 184B 
i Aalborg. 

Generalforsamlingen indledes med et oplæg om tendenser på 
det sociale voksenområde af Mette Grostøl fra DS. 
Læs mere og tilmeld dig senest 21. maj på socialraadgiverne.dk/kalender

Familieplejekonsulenter:  
Temadag om samvær
Faggruppen af familieplejekonsulenter i DS inviterer til en undervis-
ningsdag om samvær for børn med omsorgssvigt og traumer med 
cand.psych. Henriette Misser. Alle interesserede er velkomne. Ar-
rangementet er gratis for medlemmer af DS og koster 300 kr. for an-
dre deltagere. 
Det sker 28. maj kl. 9.30 til 14 på Lumbyvej 17F i Odense. Alle interes-
serede er velkomne. Arrangementet er gratis for medlemmer af DS og 
koster 300 kr. for andre deltagere. Læs mere og tilmeld dig på socialraad-
giverne.dk/kalender.
Efter kurset vil der kl. 14.30-15 være generalforsamling ifølge lovene.

Region Øst: Faglig Fællesskabsdag
I maj har du chancen for det helt store faglige boost, når Region Øst for første 
gang åbner dørene for Faglig Fællesskabsdag.

Med hele 9 workshops at vælge imellem, er der forhåbentlig noget for dig! 
Emnerne spænder over faglighed på beskæftigelsesområdet til konflikten-
de perspektiver på handicapområdet, sammenhængende borgerforløb, inve-
steringer på voksenområdet, retssikkerhed, rammerne for samarbejdet med 
hjemløse, efterværn og tvangsbehandling af stofbrugende gravide - og et kur-
sus i at skrive et læserbrev, der får dit budskab ud over rampen. Det sker:
15. maj kl. 9.15-17 i Høje-Taastrup. Tilmelding senest 30. april.
29. maj kl. 9.15-17 i Karrebæksminde (Næstved). Tilmelding senest 13. maj.
Læs mere på socialraadgiverne.dk/kalender, hvor du også kan tilmelde dig.

Seniorer mødes til frokost 
I Aarhus: ”Frokosttræf for seniorer” på Klostercaféen i Klostergade 37 i Aar-
hus. Det sker sidste tirsdag i måneden kl. 12-14 bortset fra i juli, november og 
december. 
I Holstebro: Mød fagfæller og gamle kollegaer bagest i Caféen på Aktivitets-
centret i Danmarksgade 13A. Det sker den sidste onsdag i måneden kl. 11.30–13.
København: Frokost og hyggesnak på restaurant Karla, Dantes Plads 1, Køben-
havn V. Det sker den første tirsdag i måneden kl. 12-14 bortset fra juli og august.
Der er ingen tilmelding og enhver bestiller og betaler for eget forbrug.

Ferie med bonus
Når du er medlem af Dansk Socialrådgiverforening, kan du blive medlem af For-
brugsforeningen og spare penge på for eksempel din ferie, når du betaler med 
dit forbrugsforeningskort. Du får 17 procent bonus på Forbrugsforeningens fe-
rieboliger og 4-10 procent hos de rejsebureauer, feriesteder og hoteller, som 
Forbrugsforeningen samarbejder med.
Se på forbrugsforeningen dk, hvor du får bonus.

Seniorer i Øst
22. maj besøger Seniorsektionen i Øst Produktionsskolen Værftscafeen i Hol-
bæk, hvor lærere og elever fortæller. Herefter holder socialrådgiver Marianne 
Thiele fra Socialtilsyn Øst oplæg om hovedformål og intentioner med Socialtil-
synet. Efter frokost i Værftscafeen vil to kunstguider føre os gennem Holbæk 
Arts værker - gavlmalerier designet til de forskellige gavlrum af kendte kunst-
nere.
Læs mere på socialraadgiverne.dk/kalender

Nyt medlem af DS’ hovedbestyrelse
På grund af nyt arbejde har Morten Bargisen valgt at trække sig fra sin post i Dansk 
Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse. Det betyder, at Tania Larsen Kvist (foto) 
træder ind i bestyrelsen, og at Berit Wolff og Mie Vode Moll bliver henholdsvis før-
ste og anden suppleant.

Karrieretelefonen
Har du brug for hjælp til personlig afklaring og udvikling af dit 
jobforløb som socialrådgiver?

Ring til DS’ Karrieretelefon. Du får en halv times coaching af  
en erfaren konsulent fra DS. Hensigten er at give støtte til og  
udfordre dine egne tanker om din jobmæssige fremtid.

Åben mandage kl.15-18 
på telefon 33 93 30 00

Læs mere på 
socialraadgiverne.dk/karrieretelefon.
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Fredag den 1. februar 2019. En nærmest historisk 
dag. Dagen, hvor medarbejderne i Gribskov 
Kommunes Hoved-MED-udvalg sagde ”nok er 
nok” og gav ledelsen det røde kort oven på fle-
re eksempler gennem årene, hvor ledelsen har 
bevæget sig på kanten af MED-aftalen.

I forbindelse med budgetbesparelser og ef-
terfølgende opsigelsesvarsling af 12 medar-
bejdere, har en enig medarbejderside i Gribs-
kov Kommunes Hoved-MED-udvalg anmeldt 
arbejdsgiversiden for at tilsidesætte MED-af-
talens § 7 ved at gennemføre afskedigelserne 
uden at informere og inddrage medarbejderre-
præsentanterne i beslutningen.

Når jeg kalder det historisk, er det, for-
di der er meget langt imellem disse såkaldte 
”røde kort” i MED-udvalgene på socialrådgi-
vernes arbejdspladser, og det skyldes – des-
værre – ikke, at samarbejdet fungerer upåkla-
geligt og efter reglerne alle steder. Det handler 
nok mere om, hvor besværligt det er, og hvor 
lille gevinsten er på kort sigt.

Et rødt kort er en lang, opslidende proces. 
Det kræver adskillige mødetimer af tillidsfol-
kene, og de sætter deres popularitet på spil. 
Men de gør det for et højere formål: At styr-
ke forudsætningerne for et godt samarbejde i 
fremtiden. 
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At anmelde arbejdsgiversiden handler ikke om para-
grafrytteri eller at ”få skovlen under” ledelsen, men om 
MED-aftalens stærke intention om at fremme samarbejdet 
mellem ledelse og medarbejdere, der giver det stærkeste 
fundament for udviklingen af arbejdspladserne.

Det er aldrig et mål i sig selv at anmelde arbejdsgiverne 
for brud på MED-aftalen. Tværtimod er MED-systemet ind-
begrebet af samarbejde og fælles ansvar, hvor medarbejder-
ne skal strække sig langt for at imødekomme ledelsens in-
teresser – og omvendt. 

Desværre kan MED i det daglige godt virke lidt fjernt 
for mange. Da jeg lagde nyheden op om det røde kort i 
Gribskov i Region Østs facebookgruppe, var det derfor 
ikke med en forventning om overvældende opmærksomhed. 
Men før jeg så mig om, blev det et af de mest ”likede” og 
kommenterede opslag i gruppens historie. Lige der blev jeg 
glad og fortrøstningsfuld, for det vidner om, at mange med-
lemmer forstår vigtigheden og mulighederne ved et velfun-
gerende MED-samarbejde. Et samarbejde, der kræver gen-
sidig respekt og stor tålmodighed.

Men der skal være en grænse for tålmodigheden. Og DS’ 
fællestillidsrepræsentant Emmy Vad og hendes kollegaer i 
Gribskovs Hoved-MED fortjener et kæmpe skulderklap for 
at tage en helt nødvendig kamp for medarbejdernes med-
indflydelse. S

Stort skulderklap for nødvendig kamp for  
medindflydelse

RASMUS BALSLEV, FORMAND, REGION ØST

DSKALENDER Læs mere om arrangementerne  –  og se flere  –  på www.socialraadgiverne.dk/kalender

7. maj, København
Seniorer spiser frokost på Restau-
rant Karla.

8. maj, Odense
Faggruppen Beskæftigelse og SDS: 
Fyraftensmøde om beskæftigelses-
indsatsen i en forandringstid.

15. maj, København
Temadag for privatansatte TR.

21. maj, Holstebro
Fyraftensmøde om Mandecentret.

29. maj, Karrebæksminde
Region Øst: Faglig Fællesskabsdag.

3. juni, Fredericia
Region Syd: TR-møde KL-Jylland.

4. juni, Odense
Region Syd: TR-møde KL-Fyn.

4. juni, København
Seniorer spiser frokost på Restau-
rant Karla.

6. juni, Fredericia
TR-møde – regionsansatte i Region 
Syddanmark.

7. juni, Odense
Møde for TR ansat i Odense Kom-
mune

26.-28. august, Vejle
TR-grunduddannelse hold 1904.

2. september, Fredericia
Møde for TR i de syd- og sønderjyske 
kommuner.
3. september, Odense
Møde for TR i de fynske kommuner 
(undtagen Odense).

4. september, Fredericia
Møde for TR på regionsområdet i Syd

9.-11. september, Vejle
TR-grunduddannelse hold 1905.

23.-25. september, Vejle
TR-uddannelse: TR i Staten.

30.-31. oktober, Nyborg
Socialrådgiverdage 2019

4.-5. november, Vejle
TR-uddannelse: Øvede forhandlere.

18.-20. november, Vejle
TR-uddannelse: Lederskab og coa-
ching.

26.-27. november, Vejle
TR-uddannelse: Få indflydelse!
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TEKST DITTE BRØNDUM, NÆSTFORMAND

Åh 1. maj! Siden jeg blev fagligt aktiv, har dette været den største dag på året for mig. Hvor 
vi starter på socialrådgiverstudiet i København, som Region Øst troligt holder år efter år, 
og jeg sender kærlige tanker til alle de andre byer i Danmark, hvor socialrådgivere sam-
men med andre faggrupper har samlet sig under fanerne. Jeg elsker at høre talerne om de 
udfordringer, vi står overfor, og hvordan vores sammenhold har gjort en forskel. Jeg finder 
selvtilliden i det mod, som andre har haft før mig, når vi går mod Fælledparken, og den 
ene faglige organisation efter den anden slutter sig til optoget med hornmusik og sang. 

Jeg fornemmer helt, hvordan de fordømte rejste sig på 
jorden og skabte et Danmark for folket. Når vi vandrer 
under de vajende røde faner, så kan jeg høre dem sæl-
somt fortælle om min verden, mit folk og min sag. Og ja, 
jeg ved godt, jeg er nostalgisk på den helt kiksede måde! 

Men der er nu noget over det der med at stå side om side med en masse gode mennesker. 
De har de samme udfordringer som mig, men står også på skuldrene af mænd og kvinder, 
som igennem tiden har handlet i fællesskab, og har gjort det bedre at være lønmodtager. 
Bid for bid har vi gjort Danmark til et af de bedste steder i verden at være helt almindelig 
medarbejder. Det er ikke rettigheder, der bare falder ned i turbanen fra himlen, men det 
er resultatet af de mange kampe, som fagbevægelsen har taget. 

Og vi står over for en masse nye kampe, som vi står der side om side med 
rengøringsassistenter, hvis løn bliver dumpet på grund af en ny smart app, 
hvor alle kan byde ind på deres ydelser til laveste pris. Vi står med lære-
ren, som har mistet sin arbejdstidsaftale på grund af en særdeles aggressiv 
fremfærd fra arbejdsgiverside. Og så er der os selv, hvor 22 procent af so-
cialrådgiverne har haft sygefravær det seneste år på grund af det psykiske 
arbejdsmiljø. Det er bare nogle af de udfordringer, vi står overfor, som ska-
ber utryghed om, hvordan vi skal klare dagen i morgen.

Fremtiden har altid været usikker, men vi har før vist, at vi sammen kan overkomme store 
udfordringer. Så her, hvor vi netop har fejret en dejlig kampdag, så klap din tillidsrepræ-
sentant eller arbejdsmiljørepræsentant på skulderen og sig tak for, at de hver dag står op 
for dig. Og hvis du har mere overskud, så spørg, hvordan du kan støtte op om, at det bliver 
godt – eller endnu bedre at gå på arbejde – der hvor du er. For vi kan så uendeligt meget i 
fællesskab – og så er der forhåbentlig endnu mere at fejre næste 1. maj. S

Vi kan så uendelig meget i fællesskab
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