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Imarts afskedigede
Hjørring Kom-
mune seks fysio-
terapeuter og an-
satte i stedet seks
ergoterapeuter
og idrætslærere.
Baggrunden var, at
kommunens suc-

cesfulde beskæftigelsesindsats
var i en fase, hvor der nu var
mere brug for træning end for
behandling.
Hele denne øvelse gav genlyd
både på Facebook og i lokal-
samfundet, og den ansvarlige
politiker, udvalgsformand for
arbejdsmarked og uddannelse
ThomasKlimek (S), har endnu
reaktionen i frisk erindring.
– Jegmødtemegen vrede og

manglende forståelse hos læg-
folk. De så de fyrede somDavid
modGoliat. Vi har succesmed
beskæftigelsesindsatsen, og så
fyrer vi nogen, somhar været
en del af den succes. Ogsåmin
kone er blevet stoppet på gaden
og spurgt, hvorfor fyrer Tho-
mas den her gruppe.
Nu var det ikke udvalgsfor-
manden, der var ude og fyre
folk i foråret. Det var hans
forvaltning.Men episoden stil-
ler skarpt på den rolleforde-
ling, som politikere har stillet
sig i spidsen for i en storstilet
satsning på at få 1700 kontant-
hjælpsmodtagere i arbejde.
Efter den rollefordeling skal
politikerne ikke blande sig i,
hvordan forvaltningen løser sin

opgave, men i stedet holde øje
med, at det går den rigtige vej.

Investering med stort afkast
Indsatsen startede tilbage i
2015. Politikerne havde en
klar vision om, at alle borgere
skal havemulighed for at ud-
danne sig og gøre fyldest i et
arbejde. På den baggrund fik
forvaltningen et større ledelses-
rum somen forudsætning for
at lykkesmed opgaven, og der
fulgte en investering på 125mil-
lioner kronermed til projektet.
– Som politikere har vi sat nog-
le flag i horisonten, og så har
det handlet om at slippe tøj-
lerne og i stedet overlade det
til forvaltningen at finde ud af
hvordan. Og ingenmedarbej-

dergrupper har kunnet regne
med at være med, hvis strate-
gien ændres undervejs. Det har
flere grupper mærket, og det er
måske lidt uvant i en kommu-
nal sammenhæng, siger Tho-
mas Klimek.
Investeringen har foreløbig
tjent sig selv ind, og andre
kommuner har valfartet til
Nordjylland for at høre om
initiativet. Aktuelt er Køben-
havn Kommune på jobcente-
rets gæsteliste. Tallene viser,
at 1000 kontanthjælpsmodta-
gere er kommet i uddannelse
eller arbejde, og nu er næste
skridt at få de sidste 700 med.
Det er dem, der er længst væk
fra arbejdsmarkedet.
– Det er nu og helt frem til

DE LEDIGE HAR BRUG
FOR TRÆNERE, IKKE
FYSIOTERAPEUTER
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Hjørring tager udgangspunkt i den lediges behov frem for lovgivning, og kommunen er
blevet Danmarksberømt for at investere millioner i en rehabiliterende arbejdsindsats. Det
virker, og succesen hviler blandt andet på en knivskarp rollefordeling mellem politikerne
og administrationen.
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2019,modellen skal stå sin
prøve, og i udvalget holder vi
skarpt øjemed den, og der skal
rettes til på indsatsen, siger
udvalgsformanden, der er i
daglig kontaktmed sin for-

valtning og følgermed i tal og
data på ugebasis som en anden
børsmægler

Kørekortet
En forklaring påHjørring-mo-
dellens foreløbige succesen er,
at sagsbehandlingen i stedet for
at tage udgangspunkt i lovgiv-
ningen har taget udgangspunkt
i den enkeltes behov.
Et eksempel handler om stan-
dardpriser på kørekort.
Kommunen bevilger køre-
kort, hvis det er nødvendigt for
at bestride et job. Normalt er
rammen 11.000 kroner, og det
tager tre måneder. Men hvis
nu køreeleven er en person
med angst, som har brug for
individuel undervisning? Det

Vi skal bringe bor-
gerne tættere på et
arbejde,mendet
skal ske i det rigti-

ge tempo.Vi skal ikke bare jage
demudog samle hundelorte op.
ThomasKlimek (S), formand for arbejdsmarkeds- og uddan-
nelsesudvalget, HjørringKommune

koster 16.000 kroner, men kan
til gengæld gennemføres mere
intensivt og dermed væsent-
ligt hurtigere. Den løsning
giver godmening, når der er en

jobåbning, sommåske ikke er
der i tre måneder.
Individuel behandling på
jobcenteret giver altså godme-
ning, siger direktøren for øko-

– Regler bliver ofte brugt
som værn mod forandring.
Vi gør det, der giver mening
for borgerne, og så prøver
vi at finde en paragraf, der
kan passe. Jeg oplever ikke,
at lovgivningen har været et
problem for vores projekt.
Men det kræver meget af
ledelsen, som er dem, der
skal finde lovgrundlaget,
siger direktør Leif Johannes
Jensen.
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hvad de arbejdsløse selv tænker.
– Når vi som samfund bruger i
alt 60milliarder på det her om-
råde, har vi råd til at bruge et
parmillioner på at spørge bor-
gerne, hvad de selvmener. Det
ligger der en utrolig stor viden
i. Vi fik Aalborg Universitet til
at spørge 300 kontanthjælps-
og sygedagpengemodtagere, og
9 ud af 10 svarede, at de havde
noget at bidragemed på en ar-
bejdsplads. Og at de havde et
stort ønske om at komme i job.
Halvdelen sagde dog også, at de
havde problemer, som de skulle
have hjælpmed og som stod i
vejen for, at de kunne arbejde,
fortæller Leif Johannes Jensen.

En barsk kultur
Hjørring kommune har også
spurgt medarbejderne til de-
res vurdering af, om borgerne
ønsker et arbejde, og hvad der
skal til.

– Deres vurdering er væsentlig
lavere end borgerens egen, så
for at vende udviklingen var vi
nødt til at tage udgangspunkt i
borgernes forventninger, fordi
sagsbehandlerens var så nega-
tive, siger direktøren.
For den forholdsvis nyslåede
politiker og udvalgsformand,
Thomas Klimek, er arbejds-
markedet et ønskeområde,
men det er også et område,
hvor det er svært at slå igen-
nemmed positive historier.
– Jeg har en klar intention om
at væremere offensiv og for-
tælle de gode historier, men de
fleste får negative association-
er, når de hører om jobcenteret,
og det går lidt imod tidsåndens
tag-dig-sammen-kultur, at
kommunen faktisk prøver at
forstå dig og vil investere i din
ledighed, siger han.
Kræver det meget is i maven at
være beskæftigelsespolitiker?

nomi og arbejdsmarked, Leif
Johannes Jensen.
Men den er samtidig en udfor-
dring formedarbejderne på
et område, som traditionelt er
domineret af systemer og faste
regler.
– Det kan være svært at være
leder, når 30medarbejdere
pludselig skal træffe individu-
elle beslutninger og kommer og
spørger chefen til råds.
Han har været vant til at henvi-
se til en administrativ instruks.
Det kan også være svært for
medarbejderne, når vi laver om
på holdsætningen. De var rigtig
gode til det, de skulle før, og nu
skal de i stedet tage udgangs-
punkt i borgerne og skrotte
standardløsningerne, siger Leif
Johannes Jensen.

Politisk initiativ
På spørgsmålet om, hvorfor
flere kommuner ikke gør som
Hjørring, siger han:
– Initiativet skal komme fra
politikerne. Og politikerne og
embedsmændene skal finde
hinanden i en beslutning om,
at det er det her, de vil. Politi-
kerne skal beslutte, at de prio-
riterer pengene til det, og vi
skal kunne finde ud af det med
lovgivningen.
Jeres projekt er blevet fremhæ-
vet af Ledelseskommissionen.
Samtidig er halvdelen af lederne
blevet skiftet ud. Hvad kræver
modellen af ledelsen?
– Som ledere skal vi gå for-
rest og havemodet til at anvise
løsninger og konkrete eksem-
pler.Meget handler om at være
med til at tænke ud af boksen.
Derfor skal vi også bevæge os
ud og undersøge virkelighedens
terræn ude i virksomhederne
og blandt borgerne. Vi skal ikke
kun forlade os på analyser i for-
valtningen, siger Leif Johannes
Jensen.

Spørg borgerne
Direktørens råd til andre kom-
muner er, at de på forhånd tager
temperaturen for at finde ud af,

Det, vi har gjort,
er et paradigme-
skifte og ikke et kig
i værktøjskassen.

Leif Johannes Jensen, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør,
HjørringKommune

SAGT OM
LEDELSE
– Da jeg blev ansat som
økonomi- og arbejdsmar-
kedsdirektør for syv år si-
den, fik jeg at vide, at det
vigtigste var økonomien,
men siden har jeg mere
fået et udviklingsjob. Så jeg
trækker også på den of-
ficersuddannelse, jeg fik,
inden jeg læste statskund-
skab. Jeg kigger ikke kun
på et kort. Jeg tager ud og
rekognoscerer. Jeg skal se
om skitsen også passer, når
man ligger ude i mudderet.

Direktør Leif Johannes Jensen

INVESTERING:
158 MIO. KR.
GEVINST:
324 MIO. KR.
Hjørring vil i perioden fra
2015-2019 samlet have
investeret 158 millioner i
arbejdsrettet rehabilitering.
Investeringen har allerede i
2016 og 2017 givet over-
skud. Samlet gevinst for den
fem-årige periode forventes
at blive 324,5 millioner, og
beløbet er lagt ind i kommu-
nens budget.
I løbet af de første tre år er
mere end 1.000 borgere
hjulpet fra passiv forsørgelse
over i job, fleksjob eller ud-
dannelse. (Hjørring indgår
som case-eksempel i Ledel-
seskommissionens rapport
juni, 2018).
Nye arbejdsmetoder har
undervejs betydet, at halv-
delen af lederne (12) og en
femtedel af medarbejderne
på beskæftigelsesområdet
er stoppet.
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– Jeg kan forstå på deældre po-
litikere, at kulturen harændret
sig, ogman får nogle barskere
henvendelser på telefon og
mails, endman gjorde engang.
Ikke alle borgere er tilfredse,
ogmed 15.000-20.000 sagsbe-
handlinger i et jobcenter så skal
der være nogen, der synes, at
det er helvedes forgård.Men så
måman sige til sig selv, at det
er politikeren og ikke personen
Thomas, vreden er vendt imod,
for ellers kan det godt sætte sig
i én. Det gør det for nogen, siger
ThomasKlimek.
Og så har udvalgsformanden
i øvrigt en godhistorie fra det
virkelige liv, og demvil han
gerne have flere af.
– Jeg læste en artikel omen
kvinde, der kom til at sidde ved
kassen i Rema. Ikke på fuld tid,
menhver dag. Den artikel em-
mede af, at hunhavde fået noget
at stå op til efter at have været
på kontanthjælp i 20 år.Hun
var glad for, at hunnu kunne
være forbillede for sin datter,
somgik i skole. Der ligger nogle
lag i den fortælling, og jeg er
glad for, at hun stiller op til at
fortælle omdet, siger Thomas
Klimek.• sib@kl.dk

HISTORIK
Da Hjørring Byråd skul-
le lægge budget i 2013,
havde oppositionen, Ven-
stre og Konservative, et
budgetforslag, som gik ud
på at investere i nogle få
ekstra medarbejdere og
dermed opnå en stor be-
sparelse på passiv forsør-
gelse. Forslaget blev skudt
ned, men efterfølgende
satte formanden for be-
skæftigelsesudvalget, Ivan
Leth (S), alligevel forslaget
på dagsordenen ved næ-
ste udvalgsmøde. Derefter
fik forvaltningen til opgave
at udarbejde et oplæg til en
helt ny strategi for beskæf-
tigelsen, Hjørring-model-
len, som forvaltningen fik to
år til at udarbejde. Model-
len går kort sagt ud på at
flytte 1700 borgere væk fra
passiv forsørgelse og over
i uddannelse eller job.

BORGMESTER
SAGSBEHANDLER VED
KØKKENBORDET
– et eksempel på arbejdsrettet rehabilitering

D et sker ikke så
ofte, at Hjør-
rings borgme-
ster og hans
arbejdsmar-
kedsdirektør

selv tager ud til et køkkenbords-
møde hos en borger, men i en
konkret sag havde en ungmand
såmeget angst, at han ikke kun-
nemøde på forvaltningen. Hans
mor inviterede derfor borgme-
ster Arne Boelt (S) hjem til et
møde ved køkkenbordet.
Denungemand er i starten af
tyverne, og sidenhan gik ud af
skolen, har han ikke kunnet få
noget til at fungere.Han er stor
og stærk, har kørekort og har
som 18-årig været i virksom-
hedspraktik.Men sidenhar han
ikke kunnet andet end at være
hjemme i sinmors køkken.Han
har et par diagnoser, og hanhar
allerede søgt førtidspension.
Borgmesteren spørger ind til,
hvordanhan gerne vil se tilbage
på sit liv, når han en dag ermid-
aldrende. Vil hanhave et selv-
stændigt arbejdsliv som sin bror
eller være førtidspensionist.
Svaret er klart. Han vil hel-
lere ligne sin bror, men han
ved ikke, hvordan han kommer
derhen. Han føler, det er første
gang, han bliver lyttet til. Og det
er en voldsom følelsesmæssig
oplevelse for ham.

Med mentor i Lidl
Enden på køkkenbordsmødet

bliver, at drengen skal have en
mentor, der skal hjælpemed at
få genskabt tilliden til kommu-
nen, jobcenteret og egne evner.
Et af de første skridt er at stå
lidt på Lidls parkeringsplads
tæt ved jobcenteret.
Mentor møder den unge mand
i den virkelige verden i stedet
for inde bag jobcentrets mure.
I samarbejde med en fleksjo-
bambassadør får han fire ugers
virksomhedspraktik og der-
efter 10 timers fleksjob, som
tager nøje hensyn til hans si-
tuation. Den unge mand funge-
rer godt og føler sig anerkendt
som en del af holdet. Han har
et godt hoved, og det er ikke
udelukket, at han på sigt kan
gennemføre en faglært uddan-
nelse i mesterlære. Han er også
blevet afdiagnosticeret.
Det hørermed til historien, at
den ungemand på et tidspunkt
kommer på kontrolteamets ra-
dar, fordi han bor hos sinmor
og ikke hjemme i sit eget hus.
Men efter en situationsbestemt
vurderingændredes perspekti-
vet fra kontrol til hjælp, og i dag
bor den ungemand på sin egen
adresse – og har det langt bedre.
Det hører ogsåmed til histo-
rien, at samfundet i gennemsnit
tjener 300.000 kroner om året
ved, at en borger går fra passiv
forsørgelse til at være selvfor-
sørgende. Over et arbejdsliv på
40 år er den samfundsmæssige
gevinst 12millioner kroner.•

– Overskuddet fra beskæftigelsesindsatsen er lagt ind i
budgettet, og vi leverer også penge ind i social- ogældrefor-
valtningen, som er presset af demografi, så hver en krone er
disponeret. Også derfor skal vi lykkes, siger udvalgsformand
for arbejdsmarked og uddannelse Thomas Klimek (S).


