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INDLEDNING
Inden for de seneste år er der gennemført en række reformer på beskæftigelsesområdet, der
skal fremme, at flest mulige borgere er i job og uddannelse, og derigennem at virksomheder har
adgang til den nødvendige arbejdskraft.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har en central rolle i forhold til at understøtte og sikre en effektiv implementering af disse reformer og varetager denne opgave via dialog
med kommuner, a-kasser og øvrige interessenter. STARs implementeringsopgave er kendetegnet
ved, at man implementerer ”gennem andre”, da det i sidste ende er kommunerne og a-kasserne,
der har ansvaret for, at intentionerne i beskæftigelsespolitiske initiativer og reformer bliver til
virkelighed. STARs implementeringsarbejde består blandt i iværksættelse af konkrete aktiviteter
– implementeringsgreb – der understøtter den lokale implementeringsindsats.
For at styrke dette arbejde, og som led i STARs videns- og evidensstrategi, er der gennemført en
kvalitativ evaluering, der belyser kommunernes erfaringer med eksisterende implementeringsgreb. Implementeringsgreb skal forstås som lokalt eller centralt iværksatte aktiviteter, der understøtter den lokale implementeringsindsats, fx kurser, håndbøger, vejledninger, mv. Evalueringen skal sætte fokus på, hvilke implementeringsgreb der vurderes effektive, herunder hvilke greb
der fører til ændret adfærd hos ledere, sagsbehandlere eller borgere, samt hvordan og hvorfor de
virker.
Evalueringen er gennemført af Rambøll Management Consulting fra oktober til december 2015.

1.1

Læsevejledning
Rapporten består af i alt fem kapitler. Efter dette indledende kapitel præsenteres i kapitel 2 en
opsummering af evalueringens hovedkonklusioner. I kapitel 3 præsenteres evalueringens analyseramme samt en række teoretiske perspektiver på implementering. Kapitel 4 indeholder en
analyse af kommunernes brug af implementeringsgreb. Kapitel 5 beskriver kommunernes nytte
af forskellige implementeringsgreb, herunder hvordan og under hvilke forudsætninger implementeringsgreb understøtter den kommunale implementeringsproces.
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KONKLUSION
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Rambøll Management Consulting (herefter
Rambøll) om at gennemføre en kvalitativ evaluering af implementeringsgreb på beskæftigelsesområdet. Evalueringen har haft til formål at belyse kommunernes erfaringer med eksisterende
implementeringsgreb og skal dermed sætte fokus på, hvilke implementeringsgreb der vurderes
effektive.
Implementeringsgreb forstås som konkrete implementeringsunderstøttende aktiviteter, der
iværksættes fra lokalt eller centralt hold, fx kompetenceudvikling, vejledninger, ledelsesinformation mv. Målgruppen vil typisk være de kommunale frontmedarbejdere. Grebene kan dog også
målrettes borgere, kommunale chefer og andre beslutningstagere. Endelige kan grebene være
rettet mod at styrke selve organisationen.
Effektive implementeringsgreb skal forstås som aktiviteter, der øger sandsynligheden for at indsatsen bliver gennemført efter intentionerne, dvs. med en høj implementeringsgrad eller fidelitet.
Det kan fx være greb, der øger medarbejdernes viden, kompetencer, eller motivation, som understøtter kapacitetsopbygning i organisationen eller som klæder ledelsen på til at kunne gennemføre indsatsen.
Med sit eksplicitte fokus på kommunernes brug og nytte af implementeringsgreb adskiller denne
undersøgelse sig fra mange tidligere studier og undersøgelser på beskæftigelsesområdet. Nærværende evaluering er et af de første studier af sin art, hvor man anvender dette eksplicitte fokus på kommunernes brug og nytte af implementeringsgreb1. Evalueringen leverer således også
et selvstændigt bidrag til forståelsen af de kommunale implementeringsprocesser ved at opstille
en analysemodel for kommunale implementeringsprocesser, samt på den baggrund at identificere
og beskrive, hvilke konkrete implementeringsgreb der bringes i anvendelse i forbindelse med
implementering på beskæftigelsesområdet. Analysemodellen er forankret i centrale perspektiver
fra implementeringsforskning og belyser sammenhængen mellem implementeringsgenstand,
organisatorisk kontekst samt implementeringsgreb, jf. figuren nedenfor. Evalueringen skal således også ses som et første skridt i retning af at etablere en fælles forståelsesramme og systematik med henblik på at beskrive og understøtte de kommunale implementeringsprocesser.
Figur 2-1: Analysemodel
Centrale implementeringsgreb
Strukturelle og organisatoriske
greb
Individuelle greb rettet til
medarbejdere

Implementeringskontekst
Lokale implementeringsgreb

Implementerings
genstand:
Reform/policy

Strukturel og organisatorisk
kapacitet, ledelse
Individuel parathed og
kompetencer: Kapacitet,
motivation, muligheder

1

Implementeringsgrad/fidelitet

Øget viden og forståelse

Effekter for
borgeren/organisa
tionen/samfundet

Ændret praksis i
organisationen

For en uddybning henvises til Styrelsen For Arbejdsmarked og Rekruttering (2015) Litteraturreview af effektive implementeringsgreb
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Datagrundlag
Evalueringen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser blandt jobcenterchefer, afdelingsledere
og medarbejdere fra et udsnit af landets jobcentre. I alt er der indsamlet besvarelser fra 63 jobcenterchefer (svarprocent på 67) og 656 medarbejdere og afdelingsledere (svarprocent på 85).
Derudover er der gennemført casebesøg i 10 kommuner, hvor der blev gennemført interviews
med jobcenterchefen, en afdelingschef og/eller teamleder, og fokusgruppeinterviews med medarbejdere og frontpersonale. De medvirkende kommuner er Roskilde, Jammerbugt, Kalundborg,
Kolding, Horsens, Vordingborg, Esbjerg, Rebild, Albertslund, samt Vejen Kommune.

I det følgende uddybes evalueringens konklusioner vedrørende kommunernes brug og nytte af
implementeringsgreb.
Vellykket implementering afhænger i høj grad af lokale ledelsesmæssige dispositioner
Evalueringen viser, at ledelsesmæssig opmærksomhed og kontinuerlig opfølgning er afgørende
hele vejen fra det politiske niveau og ned til den enkelte afdelingsleder. Mere konkret viser evalueringen at følgende forhold har betydning for implementeringsprocessen:

Opmærksomhed og opfølgning fra nærmeste leder har en helt afgørende betydning
for implementeringsprocessen. Hele 73 pct. af medarbejderne svarer således, at opmærksomhed og opfølgning fra nærmeste leder er en afgørende drivkraft for implementeringsprocessen.


Politisk fokus er en afgørende drivkraft for reformarbejdet. 49 pct. af jobcentercheferne
vurderer at dette har fremmet den lokale implementeringsproces, mens dette er tilfældet
for 43 pct. af medarbejderne. Betydningen af både politisk og ledelsesmæssig opmærksomhed understøttes ligeledes af de gennemførte casestudier. Her fremhæver både ledere og medarbejdere, at tidlig politisk og ledelsesmæssig involvering er afgørende for at
reformarbejdet kommer rigtig fra start. Dette anses som en afgørende forudsætning for
at drøfte og foretage de fornødne strategiske prioriteringer. Flere af de gennemførte interviews har afdækket eksempler på, hvordan kommunerne som en del af reformarbejdet
har foretaget en række strategiske dispositioner, der alle har haft økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser, herunder fx foretaget reorganiseringer, rekrutteret specialistfunktioner, nedsat arbejdsgrupper, mv.



Kvaliteten af implementeringsprocessen har betydning for medarbejdernes
parathed. Som en del af evalueringen er der gennemført en statistisk analyse af sammenhængen mellem kvaliteten af implementeringsprocessen og medarbejdernes parathed. Der kan påvises en signifikant positiv sammenhæng mellem proceskvalitet og medarbejdernes parathed forstået som sammenhængen mellem medarbejdernes vurdering af
implementeringsprocessen (klare mål, rammer, ressourcer, ledelsesopfølgning, mv.) og
medarbejdernes parathed forstået som kendskab og holdning til reformen (herunder fx
medarbejdernes kendskab, følelse af at være klædt på til reformen, overbevisning om at
reformen er gavnlig, mv).



Væsentligste barriere er IT. Evalueringen har endvidere identificeret en række barrierer for den lokale implementeringsproces. Her anser både ledere og medarbejdere itrelaterede problemstillinger som den primære barriere for reformarbejdet. I spørgeskemaundersøgelsen angiver 85 pct. aflederne og 76 pct. af medarbejderne, at it-relaterede
problemer har været en væsentlig barriere. Derudover vurderer 74 pct. af jobcentercheferne, at de tidsmæssige rammer har været en barriere. Disse barrierer fremhæves også
i evalueringens kvalitative del, hvor flere jobcenterchefer fortæller, at forberedelsen af
reformimplementering igangsættes så tidligt som muligt. I nogle tilfælde starter centrale
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overvejelser allerede efter lovforslaget er blevet offentliggjort. Et interessant fund fra casestudierne er endvidere, at medarbejderne generelt vurderes at have en høj grad af forandringsparathed. I de gennemførte interviews fremhæver både medarbejdere, teamledere og jobcenterchefer, at medarbejderne på grund af det høje reformtempo på beskæftigelsesområdet efterhånden har oparbejdet en vis grad af rutine og kompetence i forhold
til at implementere ny lovgivning.
Kommunerne benytter i høj grad både eksterne og interne implementeringsgreb
Evalueringen viser, at kommunerne i høj grad benytter både eksterne og interne implementeringsgreb. De hyppigst anvendte eksterne implementeringsgreb er ifølge jobcentercheferne kurser og kompetenceudviklingsaktiviteter (86 pct.), juridiske vejledninger (75 pct.) og kommunenetværk (69 pct.). Derudover benytter kommunerne i lidt mindre omfang metodevejledninger
(55 pct.) samt monitorering på baggrund af lokale data (42 pct.). Samtidig anvender kommunerne en række interne implementeringsaktiviteter, der både er rettet mod medarbejderne og organisationen som helhed. Ikke overraskende viser evalueringen, at alle kommuner informerer og
drøfter reformer med medarbejderne på møder, om end det kun er 60 pct. af jobcentercheferne,
der gør dette i meget høj grad. Derudover distribuerer kommunerne skriftlig information til medarbejderne, afholder temadage og kurser samt foretager løbende opfølgning på praksisændringer, fx via sagsgennemgang eller supervision. Disse aktiviteter benyttes i høj grad af mellem 20
til 30 pct. af kommunerne. Ser man dernæst på organisatoriske implementeringsaktiviteter, så
viser evalueringen, at kommunerne benytter en meget bred vifte af tiltag. Udover generelle ledelsesfunktioner understøtter kommunerne i høj eller meget høj grad implementeringsprocessen
med udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (78 pct.), opfølgning på implementering via lokale
data (70 pct.) samt udarbejdelse og kommunikation af implementeringsplaner (60 pct.). Lidt
over halvdelen af kommunerne udpeger endvidere en projektleder/implementeringsansvarlig og
nedsætter arbejdsgrupper til at forberede og understøtte reformarbejdet.
Den eksterne implementeringsstøtte er efterspurgt og særligt velegnet til at forstå
indhold og intentioner i reformerne
Som det fremgår ovenfor, benytter kommunerne i meget høj grad flerstrengede implementeringsstrategier, der spænder over en lang række tiltag og aktiviteter. Dermed er det også vanskeligt at isolere virkningen af de enkelte implementeringsgreb og tilvejebringe solid dokumentation for effektiviteten af de enkelte greb. Evalueringen har dog belyst den vurderede nytte af den
hidtidige implementeringsstøtte samt en række udvalgte implementeringsgreb.
Evalueringen viser, at den eksterne implementeringsstøtte er meget efterspurgt og understøtter
den lokale implementeringsproces i en række centrale funktioner. Jobcentercheferne fremhæver
særligt, at kommunenetværk, monitorering, samt kompetenceudvikling har styrket deres
arbejde med reformimplementering. Her angiver 63 pct. af jobcentercheferne, at de er helt eller
delvist enige i, at kommunenetværk har styrket deres arbejde med reformimplementering, 41
pct. svarer monitorering og data og 41 pct. svarer kompetenceudvikling. Det skal bemærkes, at
monitorering og data både dækker over kommunernes interne data fra journalsystemer samt
eksterne data. Flere kommuner nævner i den forbindelse udfordringer med databrud og at der er
mindre støtte til anvendelse af eksterne data efter nedlæggelse af beskæftigelsesregionerne.
Ser man herefter på medarbejdernes udbytte af de anvendte implementeringsgreb, fremhæver
de særligt juridiske vejledninger samt kurser som afgørende for deres arbejde. 41 pct. af
medarbejderne vurderer, at juridiske vejledninger i høj eller meget høj grad har styrket deres
arbejde med reformimplementering, mens dette er tilfældet for 36 pct. af medarbejderne, hvad
kurser angår. Derudover svarer 27 pct. af medarbejderne, at metodiske vejledninger i høj eller
meget høj grad har understøttet deres reformarbejde. Ser man på medarbejdernes udbytte af
disse forskellige typer implementeringsgreb, så fremgår det at juridiske og metodiske vejledninger i særlig grad vurderes velegnede til at øge forståelsen af reformernes intentioner og indhold.
Her angiver 85 til 89 pct. af medarbejderne at dette i høj eller meget høj grad er tilfældet. Kom-
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petenceudvikling vurderes at være særligt velegnet til at klæde medarbejderne på til at udføre
nye opgaver i praksis. Dette vurderes af 76 pct. af medarbejderne.
Evalueringen viser endvidere, at både medarbejdere og ledere opfatter den eksterne implementeringsstøtte som særligt velegnet til at forstå indhold og intentioner i reformerne.
Her svarer 48 pct. af jobcentercheferne, at de udbudte implementeringsaktiviteter i høj eller meget høj grad har støttet dem som ledere til at forstå indholdet af reformen og 48 pct. svarer ligeledes, at det har styrket dem i at træffe de nødvendige strategiske beslutninger. Evalueringen
viser videre, at den eksterne støtte i lidt mindre grad vurderes at være relevant i forhold til at få
input og inspiration til konkrete arbejdsgange og organisatorisk ændringer. Her svarer kun 21
pct., at de i høj grad er enige i, at de udbudte implementeringsaktiviteter har støttet dem.
Evalueringen viser, at interne aktiviteter spiller en afgørende rolle i forhold til at implementere
den konkrete praksisforandring og klæde medarbejderne på til nye opgaver. Her er implementeringsprocessen afhængig af en række lokale beslutninger og tiltag, herunder udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser, sparring med kolleger og teamleder samt vejledning fra fagspecialisters
og faglige koordinatorer i forhold til fortolkning af ny lovgivning.
Timing har afgørende betydning for kommunernes brug og nytte af implementeringsgreb
Evalueringen har endvidere afdækket indholdet i kommunernes implementeringsproces for herved at skabe en mere dybdegående forståelse af samspillet mellem ekstern implementeringsstøtte og kommunernes egne implementeringsaktiviteter. Evalueringen viser, at kommunerne anvender en række forskellige implementeringsgreb på tværs af forskellige faser i implementeringsprocessen. Der er variation mellem de analyserede kommunale implementeringsprocesser,
men både spørgeskemaundersøgelsen og de gennemførte casebesøg tegner dog et billede af, at
en række centrale implementeringsaktiviteter går igen, jf. nedenstående tabel.
Tabel 2-2: Oversigt over implementeringsaktiviteter

Fokus

Centrale implementeringsgreb

Forberedelse

Klargøring

Forståelse af reformens konsekvenser

Tilpasning af arbejdsgange og organisation

Modning af medarbejdere og organisation









Netværk
Implementeringsansvarlig
Implementeringsgruppe
Rekruttering
Kompetenceudvikling
Informations og
dialogmøder
Puljer og forsøg
Temadage.

Initiel implementering
Rettidig implementering og overholdelse
af loven

Fuld implementering
Fokus på effekt og
kvalitet i indsatser

Tilførsel af kompetencer

Justering af arbejdsgange

Justering af arbejdsgange














Arbejdsgangsbeskrivelser
Metodiske vejledninger
Juridiske vejledninger
Informations- og
dialogmøder
Temadage
Kompetenceudvikling
Reorganisering.






Informations- og
dialogmøder
Netværk
Monitorering og
data
Supervision
Metodiske vejledninger.






Informations- og
dialogmøder
Netværk
Monitorering og
data
Supervision
Metodiske vejledninger.

Det er karakteristisk for de kommunale implementeringsprocesser, at man i forberedelsesfasen
efterspørger tidlig information om indholdet og intentionerne bag en given reform eller initiativ.
Lederne fremhæver, at man opsøger information fra mange kanaler, herunder medier, kommunale netværk samt høringsvar og aftaletekster. Derudover forberedes medarbejderne og organisationen til den forestående implementering. Kommunerne anvender interne implementeringsgreb, som informationsmøder, udpegning af en implementeringsansvarlig og arbejdsgrupper
samt udarbejdelse af implementeringsplaner. Derudover fremhæver både ledere og medarbejdere, at ledelse er en af de væsentligste faktorer for vellykket implementering.
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I klargøringsfasen er fokus på at oversætte og operationalisere de forskellige elementer af en
given reform, så der etableres nye arbejdsgange i organisationen. Kommunerne fremhæver, at
de eksternt udviklede juridiske vejledninger er afgørende for at sikre den rigtige lovfortolkning,
ligesom temadage og kurser også spiller en central rolle i denne fase. For mere omfattende reformer vælger flere kommuner også at reorganisere sig som en del af klargøringsfasen og den
tidlige implementeringsfase. I spørgeskemaundersøgelsen til jobcentercheferne svarer 32 pct., at
de er helt eller delvist uenige i, at de udbudte kurser er tilgængelige på det rigtige tidspunkt i
forbindelse med implementeringen af reformen. I forhold til de juridiske vejledninger gør det sig
gældende for 47 pct. og 37 pct. for de metodiske vejledninger. Der er dermed et udtalt ønske
om, at flere greb skal placeres tidligere i implementeringsprocessen, hvilket i høj grad bakkes op
af udsagn fra casestudierne. Her fremhæves det, at især juridiske vejledninger kommer for sent i
processen, hvilket betyder, at der opstår fortolkningsmæssige usikkerheder i opstarten af den
initielle implementering.
I den indledende implementeringsfase fokuseres der på at sikre en rettidig implementering
og overholdelse af loven. Derudover følges der løbende op på praksis med henblik på at kunne
tilpasse og justere arbejdsgange. Både eksterne og interne implementeringsgreb anvendes i særlig grad i denne fase, som eksempelvis metodiske vejledninger, der anvendes som støtteredskab
i sagsbehandlernes samtaler med borgeren. Derudover anvender størstedelen af kommunerne
supervision, og flere anvender data med henblik på at kunne justere arbejdsgangene i den ønskede retning.
Endelig fokuseres der i den fulde implementeringsfase på at sikre effekt og kvalitet i indsatsen
målrettet borgerne. Denne fase er derfor kendetegnet ved en systematisk og gennemgående
internalisering af de processer, der påbegyndes i den indledende implementering. Derfor anvendes også de samme typer implementeringsgreb som i den indledende implementering, om end
der sker en gradvis udfasning af disse implementeringsgreb efterhånden som arbejdsgange og ny
praksis er indarbejdet. Det skal understreges, at evalueringen har et begrænset datagrundlag i
kortlægningen af denne fase, da flere af de undersøgte kommuner endnu ikke er kommet hertil i
implementeringsprocessen.
Evalueringen viser, at der er forskelle i nytten af de forskellige implementeringsgreb, og at nytten
skifter karakter i løbet af implementeringsprocessen. Dette er illustreret i nedenstående tabel.
Tabel 2-2: Nytte ved implementeringsgreb fordelt på faser
Forberedelses- og klargøringsfase

Indledende og fulde implementeringsfase

Kompetenceudvikling

Forståelse af formål og indhold samt opkvalificering af kompetencer med henblik på at
ruste til de nye elementer i reformen

Efterfølgende opkvalificering af kompetencer med afsæt i erfaringsbaseret viden om
udviklingsbehov

Juridske og metodiske
vejledninger

Forståelse af formål og indhold samt tilrettelæggelsen af nye arbejdsgange og lovfortolkning
Information om indhold i reform med henblik på at opnå forståelse af lovindhold og
lovkonsekvens
Effektivisering af arbejdsgange og mindskelse af kompleksitet i implementering
-

Mere praksisorienteret understøttelses- og
dokumentationsredskab i samtale med
borgeren
Forum for erfaringsudveksling mhp. inspiration, sparring og forbedringsinput til egen
praksis
Justering af snitflader og arbejdsgange

Centralt understøttet kommunenetværk
Reorganisering
Monitorering og data
Implementeringsansvarlig
og/eller implementeringsgruppe

Sikring af fremdrift ift. klargøring og klar
rollefordeling

Monitorering af implementeringsgrad, og
justering af arbejdsgange
Drive og forankre
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IMPLEMENTERINGSTEORI OG ANALYSEMODEL
I dette kapitel redegøres for den samlede model, der anvendes til at analysere kommunernes
implementering. Derudover defineres en række centrale begreber. Der tages udgangspunkt i en
række teoretiske perspektiver, der er inspireret af implementeringsforskningen.
I de følgende afsnit redegøres for de overordnede teoretiske analysetemaer, der er centrale for at
forstå virkningen af implementeringsgreb. Det centrale argument er, at nytten af et konkret implementeringsgreb afhænger af den indsats, der implementeres (implementerbarhed), samt den
lokale organisations forudsætninger for at forankre nye metoder og arbejdsgange (organisatorisk
parathed). Dernæst definerer vi forskellige typer af implementeringsgreb, hvorefter vi afslutningsvist præsenterer en fasemodel, der anvendes til at kortlægge og analysere de kommunale
implementeringsprocesser.

3.1

Analyseramme: Hvilke dimensioner påvirker implementering?
Undersøgelsens analyseramme er baseret på centrale analysetemaer inden for implementeringsforskningen, der blandt er defineret i en oversigtsartikel af Per Nielsen (2015). Heri redegøres
for, hvorledes der inden for forskningen er konsolideret en forståelse af, at vellykket implementering afhænger af egenskaber ved og interaktionen mellem:

Implementeringsgenstanden: Det faglige initiativ/den reform, som ønskes udmøntet fra
statslig side

Implementeringsgreb: Aktiviteter eller tiltag, som skal understøtte en høj implementeringsgrad af den eller de konkrete initiativer, som udmøntes med reformen

Kontekst: Organisatoriske drivkræfter og barrierer for implementeringsprocessen.
Grundantagelsen er således, at implementeringsunderstøttende tiltag er sensitive over for de
sammenhænge, de bringes i spil i, og dermed ikke som udgangspunkt kan tillægges universelle
egenskaber. Dette understøttes af et aktuelt syntetiseret review af implementeringstiltag rettet
mod sundhedspersonale, der viser, at der på tværs af organisationer er stor spændvidde mellem
de enkelte implementeringsgrebs effekter. Denne variation i implementeringsgrebene er med til
at understrege, hvor stor betydning det lokale implementeringsmiljø har i forhold til at anvende
og få udbytte af ensartede implementeringsgreb (Kjærgaard, 2013). I forhold til nærværende
analyse betyder det, at kommunernes brug og nytte af forskellige implementeringsgreb må forventes at være betinget af: 1) Hvad der implementeres, og 2) hvilken kontekst der implementeres i.
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Nedenstående tabel uddyber disse analytiske dimensioner med henblik på at udvikle en samlet
analyseramme for evalueringen.
Tabel 3-3: Oversigt over centrale begreber

Implementeringsgenstand2
Det faglige initiativ
/den reform, som
ønskes udmøntet fra
statslig side

Implementeringsgreb
Aktiviteter der
anvendes til at
sikre implementering

Kontekst

Typer

Faglig metode (evidensbaseret), itsystem, retningslinje
mv.
(eller kombinationer
af disse)

Kurser, kommunenetværk, monitorering og data,
webguide, implementeringsteam, tjekliste,
best practice,
puljer og forsøg

Eksempler fra
beskæftigelsesreformen

Jobrettede samtaler, herunder brug af
it-redskaber, motiverende samtaleteknikker og øget brug af
arbejdsmarkedsviden

Kompetenceudvikling baseret på
kurser, aktionslæring og supervision
Håndbøger til
medarbejdere og
ledere
Monitoring

Medarbejdernes
muligheder, motivation og kapabilitet. Organisatoriske
forhold, fx ledelsesopbakning,
læringskultur og
administrativ support
Jobcentermedarbejdere er positive
over for motiverende samtaleteknikker
Dog mere skeptiske ift. til brug af
selvbooking og
joblog

Definition

Organisatoriske
drivkræfter og
barrierer for implementeringsprocessen

Implementeringseffekt
Succesfuld implementering af den
ønskede adfærdsændring
/praksisforandring
Implementeringsgrad
Fidelitet
Udbredelse
Accept af metoder
Bæredygtighed

Medarbejdere har
størst fokus på
praksisændring
vedrørende samtaleteknikker
Mindre fokus på
brug af digitale
værktøjer

På baggrund af udfoldelsen af dimensionerne i implementeringsforståelsen skitserer vi i figuren
nedenfor en samlet analysemodel for evalueringen.
Figur 3-4: Analysemodel
Centrale implementeringsgreb
Strukturelle og organisatoriske
greb
Individuelle greb rettet til
medarbejdere

Implementeringskontekst
Lokale implementeringsgreb

Implementerings
genstand:
Reform/policy

Strukturel og organisatorisk
kapacitet, ledelse
Individuel parathed og
kompetencer: Kapacitet,
motivation, muligheder

Implementeringsgrad/fidelitet

Øget viden og forståelse

Effekter for
borgeren/organisa
tionen/samfundet

Ændret praksis i
organisationen

Opsummerende viser analyserammen, at implementeringsgrebenes effektivitet er betinget af den
specifikke reforms intentioner og indhold, ligesom effektiviteten påvirkes af den lokale kontekst,
hvori reformen udmøntes. Implementeringsgrebene øger paratheden og modenheden i implementeringskonteksten og aktiverer parallelt de policy-instrumenter, som reformen bygger på

2

Inden for litteraturen sondres typiske mellem en række egenskaber ved implementeringsgenstanden, der har betydning for imple-

menterbarheden, hvoraf de typiske variable er genstandens tilpasningsevne, kompleksitet, styrken af evidensgrundlaget, testbarheden
(trialability). Se fx Rycroft-Malone (2010) Promoting Action on Research Implementation in Health services (PARIHS) in Models and
Frameworks for Implementing Evidence-Based Practice, Rycroft-Malone and Bucknall, 2010.
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med henblik på at skabe de ønskede implementeringsresultater, herunder at medarbejderne har
øget viden og forståelse for reformen og ændrer praksis i overensstemmelse hermed (fidelitet).
3.2

Hvad er implementeringsgreb?
Med sit eksplicitte fokus på kommunernes brug og nytte af implementeringsgreb adskiller denne
evaluering sig fra mange tidligere studier og undersøgelser på beskæftigelsesområdet. Begrebet
implementeringsgreb er introduceret i STARs interne implementeringsguide, der blandt andet er
inspireret af Susan Michies teoretiske model Behaviour Change Wheel, der er udviklet på baggrund af studier af adfærdsændringer på sundhedsområdet. Der eksisterer dog forskellige forskningstraditioner i forhold til at undersøge og evaluere implementeringsprocesser på hhv. sundheds- og velfærdsområderne. På sundhedsområdet er der etableret et selvstændigt forskningsfelt – Implementation Science - med fokus på implementeringsprocesser inden for sundhedsområdet. Dette har medvirket til, at der efterhånden er udviklet en fælles terminologi for
beskrivelsen af implementeringsunderstøttende aktiviteter, om end disse begreber ikke er velkonsoliderede (se fx ERIC).
Velfærdsområderne har været præget af forskningstraditionen inden for policy implementation,
der har rødder inden for administrative studier. Her anlægges typisk et bredere perspektiv på
både implementeringsgenstanden, hvor analyseenheden ofte omfatter reformer frem for specifikke metoder samt implementeringsprocessen, hvor analyseenheden ofte omfatter organisatoriske drivkræfter og barrierer frem for det mere eksplicitte fokus på implementeringsstrategier,
der gør sig gældende inden for Implementation Science3. For en uddybning af forskellene mellem
de to forskningstraditioner henvises til Nilsen et al (2013) samt oversigt i Bilag 2.
Nærværende evaluering er således et af de første studier af sin art, hvor man anvender dette
eksplicitte fokus på kommunernes brug og nytte af implementeringsgreb. Evalueringen leverer
således også et selvstændigt bidrag til forståelsen af de kommunale implementeringsprocesser
ved at identificere og beskrive, hvilke implementeringsgreb der bringes i anvendelse i forbindelse
med implementering på beskæftigelsesområdet.
Evalueringen tager afsæt i STARs forståelse og operationalisering af konkrete implementeringsgreb, der er vist i nedenstående oversigt. Implementeringsgreb forstås som konkrete implementeringsunderstøttende indsatser, der iværksættes lokalt eller fra centralt hold, fx kompetenceudvikling, vejledninger, ledelsesinformation, mv. Målgruppen vil typisk være de kommunale frontmedarbejdere. Grebene kan også målrettes borgere, kommunale chefer og andre beslutningstagere. Endelige kan grebene være rettet mod at styrke selve organisationen.
Effektive implementeringsgreb skal forstås som aktiviteter, der øger sandsynligheden for at indsatsen bliver gennemført efter intentionerne, dvs. med en høj implementeringsgrad eller fidelitet.
Det kan fx være greb, der øger medarbejdernes viden, kompetencer eller motivation, og som
understøtter kapacitetsopbygning i organisationen eller som klæder ledelsen på til at kunne gennemføre indsatsen.

3

Nilsen, P., Stahl, C., Roback, K., Cairney, P., & Ståhl, C. (2013). Never the twain shall meet? - a comparison of implementation

science and policy implementation research. Implementation Science.
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Implementeringsforskeren Susan Michie (2011) peger på, at der findes forskellige typer af implementeringsgreb, der bl.a. omfatter:

Kompetenceudvikling handler om at klæde medarbejderne på til at gøre tingene på en ny
måde, fx kurser med praksisøvelser

Vidensformidling handler om at sætte medarbejderne i stand til at forstå indsatsens indhold, fx vejledninger og guides

Overbevisning handler om at formidle den gode historie bag indsatsen, fx formidling af
reformens intentioner

Støtteredskaber handler om at understøtte den lokale ledelse og organisering, fx nye arbejdsgange eller ledelsesinformation

Det gode eksempel handler om at formidle eksempler på, hvordan indsatsen kan gribes
an i praksis, fx best practice eller business cases

Incitamenter handler om positiv tilskyndelse til at gøre tingene anderledes, fx udmøntning af puljer.
STAR har udarbejdet foreløbige beskrivelser af en række implementeringsgreb, som benyttes i
reformimplementeringen i dag, bl.a.:

Kompetenceudvikling: Formålet med kompetenceudvikling er at sikre, at medarbejderne i
kommuner og a-kasser har de rette forudsætninger for at realisere reformens intentioner, fx benytte it-redskaber eller føre samtaler på en ny måde

Task force: Formålet med task forcen er at skabe dialog og give støtte til udvalgte kommuner, der fx afviger i forhold til implementeringsmålene

Tjeklister: Formålet med at udarbejde tjeklister er at give kommuner og a-kasser et samlet overblik over, hvilke overvejelser man med fordel kan gøre sig i forbindelse med den
lokale implementering

Netværk: Formålet med netværk er at formidle reformernes intentioner og indhold samt
skabe grundlaget for videndeling om god implementering

Monitorering: Monitorering og opfølgning på mål giver kommuner og a-kasser en retning
for implementeringen.

Puljer: Udmøntningen af puljer kan bruges til at understøtte implementeringen af udvalgte initiativer og reformelementer.
Derudover anvendes en sondring mellem implementeringsgreb, som retter sig mod et strukturelt/organisatorisk niveau, og de, der retter sig mod et individuelt niveau. Denne sondring er
inspireret af Cochranes kategorisering af implementeringsaktiviteter, EPOC (Kjærgaard, 2013),
og skærper fokus på, at implementeringsgreb både kan være rettet mod medarbejderniveau og
organisatorisk niveau. Ofte er det relevant med kombinationer af implementeringsgreb, som dels
understøtter de enkelte medarbejdere, dels styrker den organisatoriske kapacitet, herunder ressourceallokering og organisering i forhold til nye opgaver.
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Det skal endvidere understreges, at evalueringen både afdækker implementeringsgreb, der
iværksættes på centralt og lokalt niveau. Nedenstående typologi anvendes således til at kortlægge og identificere, hvilke implementeringsaktiviteter der benyttes af kommunerne.
Tabel 3-2: Oversigt over typologier for implementeringsaktiviteter
Implementeringstypologi*







Kompetenceudvikling
Vidensformidling
Overbevisning
Støtteredskaber
Det gode eksempel
Incitamenter.

STARs foreløbige implementeringsgreb

Kurser

Kommunenetværk

Monitorering og data

Task force

Tjekliste

Best practice

Puljer og forsøg.

EPOC4
1) Interventioner orienteret mod det sundhedsfaglige personale

Distribution af informationsmaterialer

Passiv undervisning

Interaktiv undervisning

Uddannelsesbesøg (outreach visits)

Lokale meningsdannere

Audit og feedback

Påmindelser

Massemedie

Lokal tilpasning efter barriereanalyse

Flerstrenget

Implementering.
2) Finansielle interventioner
3) Organisatoriske interventioner
4) Regulatoriske interventioner

3.3

Implementeringsgreb og timing
Et sidste centralt perspektiv i evalueringen handler om at belyse, hvilken betydning timingen af
forskellige implementeringsgreb har for implementeringsudbyttet.
Inden for litteraturen er dette søgt belyst i en række undersøgelser og studier på sundhedsområdet. Og der er efterfølgende udviklet en række modeller, der opererer med en række forskellige
faser i implementeringsprocessen. To hyppigt citerede eksempler fra sundhedsområder er CFIR Consolidated Framework for Implementation Research5 eller PARiHS – Promoting Action on Reseach Implementation in Health Services6. Modellerne anvender forskellige faseopdelinger, men
har det til fælles, at de søger at identificere de kritiske skridt i implementeringsprocessens forskellige faser. De betoner således vigtigheden af en grundig forberedelsesproces, hvor organisationen på baggrund af en indledende analyse af organisatoriske forudsætninger planlægger og
tilrettelægger implementeringsprocessen, herunder konkret tager stilling til hvilke implementeringsgreb, der skal bringes i anvendelse.
I nærværende evaluering tager vi afsæt i AIF - Active Implementation Framework, der inden for
det seneste år har vundet udbredelse inden for velfærdsområderne7. Modellen opererer med fire
implementeringsfaser, som er illustreret i figuren nedenfor. Der sondres mellem fire faser8:
 Forberedelse (exploration)
 Klargøring (installation)
 Initiel implementering (initial implementation)
 Fuld implementering.

4

Kjærgaard, Johan (2013): Effekt af interventioner orienteret mod det sundhedsfaglige personale ved implementering af kliniske

retningslinjer.
5

Damschroder LJ, Aron DC, Keith RE, Kirsh SR, Alexander JA, Lowery JC. (2009) Fostering implementation of health services research

findings into practice: a consolidated framework for advancing implementation science. Implement Sci.;4:50
6

Rycroft-Malone, J. (2004). The PARIHS framework: A framework for guiding the implementation of evidence- based practice. Journal

of Nursing Care Quality, 19(4), 297-305
7

Se fx Albers, Høgh og Månsson (2015) Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet

8

Denne faseopdeling supplerer STARs egen faseopdeling af reformarbejdet, som er beskrevet i Implementeringsguiden, ved at uddybe

og konkretisere den faglige implementering fra lovens ikrafttrædelse (fase 5) til opfølgning og evaluering (fase 6).
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Formålet med forberedelsesfasen er at afklare, i hvilket omfang en given reform eller reformelement/indsats passer til en organisations kompetencer og arbejdsgange. En inddragelse af
interne og ekstern interessenter, fx nøglemedarbejdere, ledere eller samarbejdspartnere kan
være relevant at overveje i denne fase, da disse vil være afgørende for implementeringens succes.
Klargøringsfasen skal forberede organisation på arbejdet med den nye indsats. I denne fase
forberedes en række forandringer i organisationens nuværende systemer og strukturer, hvilket er
en særskilt aktivitet, der kræver tid og opmærksomhed. Klargøring omfatter en række forskellige
organisatorisk aspekter, herunder fx omlægning af eksisterende arbejdsgange, opbygning af nye
teams, udvikling af nye kompetencer samt sikring af fysisk infrastruktur, herunder fx lokaler og
it-udstyr.
Den initielle implementering er den mest krævende fase. Her tages nye indsatser, praksisformer og systemer i brug, hvilket kræver ekstra anstrengelser og opleves som ”besværlig” på alle
niveauer i organisationen. Gamle rutiner og arbejdsgange er ikke længere aktuelle og samtidig
hersker der usikkerhed om, hvorvidt den nye indsats medfører de forventede gevinster for borgere og organisation. I denne fase er det derfor vigtigt at have et højt beredskab i organisationen,
der kan hjælpe med at adressere de barrierer og forhindringer, som medarbejderne støder ind i,
og samtidig sprede løsninger og bedste praksis mellem medarbejderne. Inden for litteraturen
forbindes denne fase også med en systematisk monitorering og brug af data til opfølgning på
implementeringsprocessen, og i forlængelse heraf evaluering og justering af arbejdet, fx med
afsæt i PDSA-cirklen (Plan-Do-Study-Act).
Den fulde implementering er nået, når der er opnået den forventede kvalitet af nye processer
og metoder. Den indledende implementering kan være præget af formel implementering, dvs. at
organisationen overholder egne eller eksterne milepæle for implementeringsprocessen, og således skal sikre, at foreskrevne processer er på plads, når loven træder i kraft. Der er dog et stykke vej fra denne formelle implementering til, at alle arbejdsprocesser er veletablerede, at medarbejderne har tilegnet sig nye kompetencer og rutiner og anvender disse til at skabe størst mulig
effekt for borgerne. Inden for AIF-rammen er forventningen, at fuld implementering typisk opnås
over en periode på mellem to til fire år.
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BRUG AF IMPLEMENTERINGSGREB
Dette kapitel analyserer kommunernes brug af de forskellige implementeringsgreb. Kapitlet sætter fokus på, hvilke implementeringsgreb kommunerne benytter samt hvornår og hvordan implementeringsgrebene anvendes i de enkelte faser.
Kommunernes brug er kortlagt i forbindelse med interviews af ledere og medarbejdere i casekommunerne, hvor interviewpersonerne er blevet præsenteret nedenstående fasemodel og bedt
om at indplacere anvendelsen af implementeringsgreb under de fire faser. Selv om der er variationer i tidspunktet for kommunernes anvendelse af implementeringsgreb, er det alligevel muligt
at syntetisere nogle generelle tendenser på tværs af kommunerne.
Derudover trækker kapitlet på data fra spørgeskemaundersøgelsen, der supplerer fundene fra
casebesøgene. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at spørgeskemaundersøgelsen ikke
sondrer mellem de fire implementeringsfaser, da dette er for komplekst ift. dataindsamlingsmetoden. Data fra spørgeskemaundersøgelsen giver derfor et mere overordnet indtryk af omfanget
af kommunernes brug af implementeringsgreb på tværs af de fire implementeringsfaser.
I følgende afsnit analyseres kommunernes brug af implementeringsgreb i hver af de fire implementeringsfaser med henblik på at indkredse, hvordan kommunerne har anvendt implementeringsgrebene til at understøtte reformimplementeringen.
Model 4-1: Oversigt over implementeringsfaser

4.1

Forberedelsesfasen
Forberedelsesfasen indledes i kommunerne, når reformudspillet
forberedes og forhandles, og denne fase er kendetegnet ved, at
jobcentrene søger at forberede og modne organisationen med
henblik på at være forberedt på den forestående implementering.
På tværs af kommunerne er den generelle tendens, at forberedelsesfasen tages seriøst, og der investeres både tid og ressourcer på at modne organisationen og medarbejderne på implementeringsprocessen. Dette gøres ud fra en betragtning om,
at forberedelsesfasen er afgørende for en vellykket implementering. For at kunne forberede organisationen bedst muligt forsøger kommunerne tidligt i lovgivningsprocessen at få mest mulig

Centrale implementeringsgreb
i forberedelsesfasen:


Forstå lovtekst



Netværk



Implementeringsansvarlig



Implementeringsgruppe



Kompetenceudvikling



Informations og dialogmøder



Puljer og forsøg



Temadage.
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viden og information om indholdet i reformen, hvorfor ledelsen på tværs af kommunerne typisk
er meget aktive i at opsøge viden og orienterer sig gerne i aftaletekster og høringssvar fra eksempelvis KL, for derigennem at identificere centrale elementer og evt. fremtidige problemstillinger i reformen. Derudover anvender kommunerne i forberedelsesfasen aktivt deres netværk på
både ledelses- og praktikerniveau, hvor ledere og medarbejdere udveksler information om den
forestående reform og sparrer med hinanden om, hvordan reformen og lovgivningen skal tolkes
og imødegås. At netværk spiller en aktiv rolle i implementeringsprocessen bekræftes også af
spørgeskemaundersøgelsen, hvor 69 pct. af jobcentercheferne har svaret, at ledere eller medarbejdere har deltaget i kommunenetværk i implementeringsprocessen.
Figur 4-1: Hvilke af følgende aktiviteter, som er udviklet af eksterne udbydere, har ledere eller medarbejdere fra kommunen benyttet eller deltaget i?

Kurser/kompetenceudviklingsaktiviteter

86%

Juridiske vejledninger

75%

Kommunenetværk

69%

Puljer og forsøg

64%

Metodevejledninger/håndbøger

55%

Monitorering og data

42%

Ingen af overstående 5%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Jobcenterchefer

Kilde: spørgeskemaundersøgelser gennemført blandt jobcenterchefer.

Størstedelen af casekommunerne anvender også informations- og dialogmøder som implementeringsgreb i forberedelsesfasen. Formålet med møderne er at informere og mentalt forberede
medarbejdere på den forestående reformimplementering, men har også til hensigt at videreformidle de bagvedliggende intentioner og rationaler i reformen. Fx anvendte arbejdsmarkedschefen
i Vordingborg Kommune de månedlige informationsmøder i forberedelsesfasen til at videreformidle og oversætte sygedagpengereformens ideer og intentioner til medarbejderne. Dette havde
til sigte at tydeliggøre, hvilken værdi reformen ville få for både medarbejderne og borgeren, og
derigennem præge medarbejdernes holdning til reformen i en positiv retning. Overordnet vurderer flere af kommunerne, at det er afgørende at arbejde på at ændre medarbejdernes mindset,
og som jobcenterchefen i Horsens Kommune udtrykker det; ”ledelsens opgave er at give skalopgaver mening, så medarbejderne også kan se meningen”. Samtidig fremhæver flere af kommunerne, at ved at ændre medarbejdernes mindset bliver implementeringen lettere, men som
afdelingslederen i Horsens Kommune fremhæver, er det afgørende, at ledelsen har den fornødne
tålmodighed og afventer dette, før de større reformelementer implementeres. Som det fremgår
af figuren nedenfor, svarer seks ud af ti jobcenterchefer, at de i meget høj grad har informeret
og drøftet reformer på møder med medarbejderne i implementeringsprocessen.
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Figur 4-2: I hvilken grad har kommunen anvendt eller gennemført følgende implementeringsaktiviteter
målrettet medarbejderne?

Informeret og drøftet reformer på møder med
2%
medarbejdere

37%

Gennemført interne
kurser/kompetenceudviklingsaktiviteter

25%

Foretaget løbende opfølgning på praksisændring
blandt medarbejdere fx via sagsgennemgang
eller feed-back/supervision

23%

Afholdt interne temadage for medarbejdere

24%

Andet

60%

54%

49%

25%

42%

27%

18%

29%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt jobcenterchefer. En gennemgang af de åbne svar i kategorien
”Andet” viser, at kun få respondenter har valgt at uddybe deres besvarelse. Der er indkommet seks svar, der handler om følgende temaer: ”Understøttet via faglig konsulentstøtte”, ”Sat fokus på reformernes betydning for vores
kerneopgave”, ”Afholdt kursus og strategidage for ledelse og stab”, ”løbende holdt fælles møder for alle implicerede
medarbejdere ift. reformen”.

I forlængelse heraf gør flere kommuner brug af temadage som implementeringsgreb. I Albertslund Kommune blev der inddraget eksterne eksperter, som holdt oplæg om reformen, og i Esbjerg Kommune blev der gennemført et opstartsseminar med en ekstern juridisk konsulent, som
opridsede de juridiske rammer for sygedagpengereformen. I Horsens Kommune blev temadagene
implementeret med interne ressourcer i form af et todages opstartsseminar med afsæt i et selvudviklet implementeringskoncept. Her blev reformens indhold præsenteret, dens mulige konsekvenser for organisationen og medarbejderne drøftet og der blev udarbejdet forandringsteorier
for udvalgte elementer.
For at understøtte reformimplementeringen udpeges der i de fleste af casekommunerne også en
implementeringsansvarlig, der har den koordinerende rolle og ansvaret for en vellykket implementering. At implementeringsgrebet er udbredt, understøttes af data fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor 57 pct. af jobcentercheferne svarer, at de i høj eller meget høj grad har udpeget
implementeringsansvarlige i forbindelse med de seneste års reformer. Hvem der er implementeringsansvarlig er meget forskelligt fra kommune til kommune, og i visse kommuner uddelegeres
opgaven til en faglig koordinator, mens det i andre kommuner er jobcenterchefen eller en af afdelingslederne, der påtager sig opgaven. I Albertslund Kommune hyrede man en ekstern konsulenthjælp til at understøtte implementeringen og arbejdet i implementeringsgrupperne.
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Figur 4-3: Hvilke ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag har I benyttet til at understøtte implementeringen af reformer i jobcentret?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt jobcenterchefer. . En gennemgang af de åbne svar i kategorien
”Andet” viser, at særligt to temaer går igen i besvarelserne: 1) Reorganisering, samt 2) styrkelse af tværgående
indsatser.

I forberedelsesfasen oversætter og operationaliserer den implementeringsansvarlige så vidt muligt også reformelementer til konkrete aktiviteter, der skal implementeres i organisationen. I enkelte kommuner resulterer det i udarbejdelsen af en implementeringsplan, der typisk består af de
aktiviteter, kommunen skal iværksætte i de forskellige faser, med henblik på at sikre en vellykket
implementering. Fx i Rebild, hvor der blev udarbejdet en implementeringsplan bestående af bl.a.
flowdiagrammer, der illustrerede, hvornår de forskellige reformelementer trådte i kraft, og hvilke
aktiviteter der var knyttet hertil.
I størstedelen af kommunerne nedsættes også implementeringsgrupper, der bistår arbejdet med
at udarbejde implementeringsplanen samt nye arbejdsgangsbeskrivelser for medarbejderne. Fx i
Kolding, hvor de opdelte kontanthjælpsreformen i seks enkeltdele, som hver fik tilknyttet en implementeringsgruppe med ansvar for at udvikle arbejdsgange for den specifikke del. Implementeringsgruppernes persongruppe varierer fra kommune til kommune, men består typisk af de
dygtigste faglige koordinatorer fra de involverede enheder.
Fælles for de overstående implementeringsgreb er, at de også har til formål at involvere medarbejderne i implementeringen for derigennem at sikre ejerskab og opbakning til reformen. Flere af
kommunerne fremhæver således, at den nemmeste måde at sikre opbakning til de nye indsatser
er ved at forankre implementering hos medarbejderne, hvilket ifølge medarbejderne i Vordingborg Kommune også har været afgørende for deres forståelse af intentionerne og elementerne i
reformen. Det sikres blandt andet gennem de fælles informations- og dialogmøder, temadage og
implementeringsgrupper.
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Tekstboks 4-5: Kommunecase

Implementeringsgrupper
Evalueringen har vist, at der i størstedelen af kommunerne nedsættes
implementeringsgrupper, der sammen med den implementeringsansvarlige har
ansvaret for en vellykket reformimplementering. På tværs af kommunerne er der
dog forskellige tilgange til nedsættelse af implementeringsgrupper, og hvordan
kommunen involverer medarbejderne i implementeringsprocessen. I det følgende
beskrives to eksempler fra hhv. Horsens og Kolding Kommune.
I Horsens Kommune valgte man at sende samtlige medarbejdere på et todages opstartsseminar, hvor ledere
og medarbejdere i fællesskab udviklede en forandringsteori for implementeringen af sygedagpengereformen.
Processen blev tilrettelagt med udgangspunkt i en håndbog i resultatstyring. Forandringsteorien var med til
at skabe et fælles billede af reformens intentioner og målsætninger og tydeliggjorde samtidig de aktiviteter,
der skulle implementeres. Både ledelse og medarbejdere fremhæver, at dette har været med til at forberede
og bevidstgøre medarbejderne om, hvilke konsekvenser reformen vil få for dem og deres daglige arbejdsopgaver. Seminaret sikrede samtidig ejerskab til reformimplementeringen og biddrog til, at medarbejderne
allerede i forberedelsesfasen fik et fælles sprog og begrebsapparat, som tidligere erfaringer fra kommunen
har vist sparer tid og ressourcer senere hen i processen. I forlængelse af opstartsseminaret blev der nedsat implementeringsgrupper
(kvalitetskorpset) bestående af tværgående proceskonsulenter samt
fagkonsulenter.
I Kolding Kommune har man ligeledes gode erfaringer med at involvere og nedsætte arbejdsgrupper tidligt i implementeringsprocessen. Processen blev tilrettelagt med udgangspunkt i kommunens
projektstyringsmodel, der består af en række værktøjer, som skal
sikre, at reformens elementer realiseres og implementeres med
optimal ressourceanvendelse. Fx et projektstyringsskema, hvor
reformimplementering brydes ned i en række delmål
og dertilhørende aktiviteter, og et rolle- og ansvarsskema, der anvendes til at definere og synliggøre, hvilke roller og ansvar de forskellige medarbejdere og ledere har i implementeringsprocessen. På grund af den korte tidsramme for implementering af kontanthjælpsreformen
besluttede ledelsen, at det ikke var muligt at sikre en bred involvering af alle medarbejdere i forberedelsesfasen. Man nedsatte i stedet seks arbejdsgrupper, der havde til opgave at analysere reformen og udarbejde
beslutningsoplæg til, hvordan reformen bedst muligt kunne udmøntes lokalt.
De seks arbejdsgruppers ansvarsområde var:
1.

Uddannelsesrettet indsats over for uddannelsesparate og aktivitetsparate unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse, herunder en ny og fremrykket visitation for kontanthjælpsmodtagere

2.

Jobrettet indsats ift. de jobparate kontanthjælpsmodtagere og unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse

3.

Indsatser i forhold til de aktivitetsparate og udsatte kontanthjælpsmodtagere

4.

Økonomisk overblik og it-understøttelse

5.

Mentorkorps til unge aktivitetsparate og aktivitetsparate +30 år, der ikke kan deltage i tilbud, herunder
inddragelse af frivillige og virksomheder

6.

Ydelsesområdet - snitflader imellem Ydelseskontoret og Jobcentret, herunder konsekvenser af reformen
og det fremtidige samarbejde.

Både ledelse og medarbejdere fremhæver, at en bredere involvering ville have været at foretrække, da man
generelt her erfaring med, at dette giver det bedste fundament for den efterfølgende implementering.

Endelig har en række af casekommunerne også søgt puljer om ressourcer til at kompetenceudvikle medarbejderne eller ansætte ekstra personel, med henblik på at sikre en bedre implemen-
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tering. Fx Rebild Kommune, der sammen med tre andre kommuner søgte og modtog puljemidler
fra de regionale rammer for kompetenceudvikling til opkvalificering af ledere og medarbejdere i
forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen. Kommunen er nu i gang med et
opkvalificeringsforløb med et eksternt konsulentfirma, hvor a-kasserne også bliver inddraget. Kun
få casekommuner har dog fremhævet det at søge puljer som værende et bevidst implementeringsgreb. I spørgeskemaundersøgelsen derimod svarer 64 pct. af jobcentercheferne, at det er en
aktivitet, de har benyttet, jf. Figur 4-1.
Overstående implementeringsgreb har samlet set bidraget til at geare og modne jobcentrene og
medarbejderne, så de har været klar til den forestående implementering af reformerne. I de fleste kommuner gives der udtryk for, at de generelt har følt sig velforberedt, og i Vordingborg
Kommune fremhæver medarbejderne, at de ligefrem var utålmodige i forhold til at komme i gang
med at implementere sygedagpengereformen.
4.2

Klargøringsfase
I klargøringsfasen ændrer implementeringsprocessen karakter,
og fra at indsamle viden og informere medarbejderne om
indholdet i den kommende reform, igangsættes konkrete
aktiviteter, der klæder medarbejderne på til at kunne
implementere reformen og nye arbejdsgange samt håndtere
nye praksisser i sagsbehandlingen af borgere.
Når reformernes indhold og intentioner derfor står klart for
ledelsen, indledes arbejdet med at udvikle nye
arbejdsgangsbeskrivelser for medarbejderne. Det er typisk de
nedsatte implementeringsgruppers opgave, men i Kolding
Kommune blev konsulenthuset Marselisborg i stedet hyret ind
til at bistå i vejledningen i tilrettelæggelsen af nye arbejdsgange.

Centrale implementeringsgreb
i klargøringsfasen:


Arbejdsgangsbeskrivelser



Metodiske vejledninger



Juridiske vejledninger



Informations- og dialogmøder



Temadage



Kompetenceudvikling



Rekruttering



Reorganisering.

I flere af kommunerne er de reviderede arbejdsgangsbeskrivelser blevet operationaliseret i
forskellige former for metodiske vejledninger, som har understøttet implementering af de nye
arbejdsgange. Fx i Esbjerg Kommune, hvor implementeringsgrupperne udarbejdede flowdiagrammer via Qualiware for forskellige reformelementer og arbejdsgangsbeskrivelser. Metodiske
vejledninger har dog også været anvendt på en anden vis, og i Vordingborg Kommune er der
eksempelvis blevet udviklet en intern spørgeguide, som anvendes i forbindelse med samtaler
med borgeren. I en række andre kommuner anvendes de metodiske vejledninger også som informationsmateriale om reformen til både medarbejdere og borgere. Fælles for de metodiske
vejledninger er, at de alle har været anvendt som understøttende redskab i implementeringen og
har givet medarbejderne et godt værktøj i den daglige implementering.
Derudover anvendes særligt juridiske vejledninger udgivet af STAR og Ankestyrelsen til at
fortolke lovgivningen i reformen og derigennem understøtte en korrekt implementering af de nye
indsatser i reformen. Det fremgår også af Figur 4-1, hvor 75 pct. af jobcentercheferne svarer, at
de har anvendt juridiske vejledninger udbudt af eksterne udbydere i implementeringsprocessen.
I flere af kommunerne fremhæves det dog, at de juridiske vejledninger ofte kommer for sent i
implementeringen, hvilket har medført fortolkningsmæssige usikkerheder for kommunerne og
hæmmet implementeringen, da de har været i tvivl om, de har tolket lovgivningen korrekt.
Samtidig fremhæver flere kommuner også tilgængeligheden af de juridiske vejledninger som
begrænset, og flere har svært ved at navigere rundt på STAR.dk. Den begrænsede
tilgængelighed afspejles også i spørgeskemaundersøgelsen, hvor 19 pct. af medarbejderne har
fundet de juridiske vejledninger ved hjælp af Google, og 42 pct. har angivet andet som kilde.
Blandt sidstnævnte gruppe nævnes særligt Schultz som kilde.
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Figur 4-4: Hvor fandt du følgende? – Juridiske vejledninger
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt medarbejdere. . En gennemgang af de ca. 100 åbne svar i
kategorien ”Andet” viser, at følgende temaer bliver fremhævet: Lidt over halvdelen af respondenterne svarer at man
har fundet vejledninger via ”Schultz Information”, derudover fremhæves teamledere, fagkoordinatorer, retsinformation.

Ligesom i forberedelsesfasen anvender størstedelen af kommunerne fortsat informations- og
dialogmøder, kompetenceudvikling og temadage, som implementeringsgreb. Formålet og
indholdet af disse skifter dog karakter i klargøringsfasen, og hvor de i forberedelsesfasen havde
til formål at informere medarbejderne om den forestående reform, handler det i klargøringsfasen
i højere grad om at give medarbejderne de rette kompetencer og redskaber til at kunne
implementere de nye arbejdsgange. På informationsmøderne tages der således i større grad
afsæt i konkrete sager og det drøftes, hvordan forskellige scenarier i sagsbehandlingen kan
håndteres. Kompetenceudvikling og temadage bliver også mere praksisrettede, og kommunerne
har både anvendt interne og eksterne oplægsholdere og undervisere til at klæde medarbejderne
godt på i de nye arbejdsgange.
Derudover har enkelte kommuner også rekrutteret nye medarbejdere i klargøringsfasen med
henblik at få de rette kompetencer til bedst muligt at kunne understøtte implementeringen.
Fx har flere kommuner tilknyttet en intern eller ekstern jurist, der har hjulpet til med faglig sparring, lovtolkning og udarbejdelse af juridiske Pixi-skrifter. I Jammerbugt Kommune er der fx også
blevet ansat en proceskonsulent, en psykolog og en fysioterapeut, der alle er blevet brugt til
faglig sparring.
Endelig reorganiserer en stor del af kommunerne i klargøringsfasen også deres administrative
enheder og teams. Reorganiseringen kan være et krav i reformen, men formålet kan i andre
tilfælde være at allokere og udnytte ressourcerne bedst muligt. I visse kommuner har der dog
også været et forsøg på at begrænse kompleksiteten i implementeringen for medarbejderne, da
specialiseringen medfører, at medarbejderne får en afgrænset opgaveportefølje og derfor ikke
skal implementere samtlige af reformens nye elementer og indsatser. Fx i Vordingborg
Kommune, hvor sygedagpengeenheden blev reorganiseret i to teams, hvilket ifølge medarbejderne har gjort reformimplementeringen mere håndgribelig. Reorganiseringen kan også have en
ekstern karakter og fx har Jammerbugt Kommune etableret satellitkontorer på uddannelsesinstitutioner og flyttet myndighedskontorer for at lette borgeradgangen. På tværs af kommunerne er
reorganiseringen afhængig af tidligere organisering, størrelsen af jobcenter og reformens
karakter.
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Tekstboks 4-2: Kommunecase

Informations- og dialogmøder
I samtlige kommuner har der været anvendt informations- og dialogmøder i form
af stå-op-møder, tavlemøder, teammøder osv., hvor status for reformimplementeringen har været drøftet. Formen og indholdet af
møderne har dog været forskelligt fra kommune til kommune og i det følgende
beskrives to eksempler fra hhv. Vordingborg og Esbjerg Kommune.
I Vordingborg Kommune har teamlederen i særlig høj grad været bevidst om at anvende teammøderne hver
14. dag som forum for drøftelser om status og udfordringer i implementeringsprocessen. Det har ifølge
teamlederen været med til at spore alle medarbejderne rigtigt ind og har været med til at sikre, at medarbejderne forstod og fortolkede den nye lovgivning i reformen korrekt. Samtidig har møderne sikret, at tilpasninger eller justeringer hurtigt har kunnet blive implementeret. Endelig fremhæver medarbejderne, at de
løbende møder har været med til at øge deres forståelse for intentionerne bag reformen, og at møderne har
medført, at de har følt sig involveret og klædt på igennem hele implementeringsprocessen.
I Esbjerg Kommune har månedlige tavlemøder på både strategisk og praksisnært niveau været et forsøg på
at sikre medarbejderinddragelse gennem åbenhed og informationsudveksling. Ligesom i Vordingborg har
status for reformimplementeringen været drøftet, men ift. implementeringen af ressourceforløb tog de skridtet videre og har i forbindelse med tavlemøderne diskuteret sagerne på de 30 sværeste borgere, med udgangspunkt i tre positive ting og tre udfordringer ved borgerens forløb. På tavlemøderne præsenteres og
drøftes også medarbejdernes måltal for egne sager, som tidligere blev sendt ud via e-mail, men nu skrives
op på tavlen og diskuteres, hvilket medarbejderne ifølge teamlederne har givet positiv feedback på.

4.3

Indledende implementering
I forbindelse med, at en given reform træder i kraft påbegyndes den indledende implementeringsfase. Som beskrevet i kapitel 3 er denne fase kendetegnet ved en iterativ tilgang målrettet
forbedringer og problemløsning. Dette er også kendetegnende for den faktiske implementeringsproces, som kortlægningen har vist, foregår i kommunerne. På tværs af kommuner anvendes
denne iterative tilgang mere eller mindre bevidst. Nogle kommuner fokuserer meget på forandringsledelse og løbende opfølgning på praksis, hvorimod andre er mindre bevidste om deres
anvendelse. Uanset bevidsthedsgrad ses tilgangen på tværs
Centrale implementeringsgreb
af kommuner ved et skifte i typen af implementeringsgreb,
i den indledende implementeder anvendes, såvel som kvalitative ændringer i måden,
ringsfase:
hvorpå nogle gennemgående implementeringsgreb anvendes.


Informations- og dialog-

møder
Fx ændrer informations- og dialogmøder karakter, og fra

Netværk
primært at handle om at forberede og informere medarbej
Monitorering og data
derne om reformen, handler møderne i højere grad om den

Supervision
hverdag de står overfor. Informations- og dialogmøderne

Metodiske vejledninger
bliver således et forum for medarbejderne, hvor tvivls
Juridiske vejledninger.
spørgsmål og udfordringer i forhold til implementeringen af
reformen drøftes og håndteres, med henblik på løbende at
kunne justere praksis. Fx afholder Horsens Kommune Stop-op-dage, hvor der sættes tid og ressourcer af til at overveje og vurdere arbejdsgange i organisationen og dette for at sikre, at arbejdsgange ikke udvikler sig i en forkert retning.

Informations- og dialogmøderne kan dog også være eksterne og eksempelvis har flere kommunerne deltaget i møder med STAR og Ankestyrelsen. Det gælder eksempelvis i Vordingborg
Kommune, hvor medarbejderne løbende har haft møder med Ankestyrelsen, der i sidste ende
sætter retspraksis på området. Formålet har været at få afklaring på, hvorvidt medarbejderne
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fortolkede lovgivning korrekt og med henblik at kunne justere ind i løbet af implementeringsprocessen. Møderne har samtidig haft deltagelse af flere andre kommuner og har derfor også været
et forum, hvor medarbejderne har kunnet høre om de andre kommuners erfaringer.
Ligesom ift. informations- og dialogmøderne, ændrer kommunernes anvendelse af netværk også
karakter i den indledende implementeringsfase. Dette greb udmærker sig ved at være gennemgående for hele implementeringsprocessen, men karakteren af grebet varierer som implementeringsprocessen modnes. I modsætning til forberedelses- og klargøringsfasen er formålet med
netværket i den indledende implementeringsfase ikke længere at indhente information om reformen og sparre med hinanden i netværket om, hvordan reformen og lovgivningen skal tolkes og
imødegås. I stedet anvendes netværkene i den indledende implementering i højere grad til erfaringsudveksling omkring arbejdsgange, kvalitet mv., med henblik på at kunne rette egne arbejdsgange til efter gode erfaringer fra andre kommuner. Eksempelvis pointerer medarbejdere i
Jammerbugt Kommune, at praktikkernetværk har stor betydning efter reformikrafttrædelse, fordi
det muligør erfaringsdeling omkring brudflader, der først opstår tydeligt i implementeringsfasen.
Foruden de gennemgående implementeringsgreb, der ændrer karakter i løbet af implementeringsprocessen, anvender kommunerne også en række andre implementeringsgreb, hvis anvendelse i de fleste af kommunerne først finder sted i den indledende implementeringsfase. Det gælder eksempelvis monitorering og data, som kortlægningen har vist anvendes på forskellige måder i casekommunerne. Fx anvender Vejen Kommune løbende data til at opsætte dynamiske
målsætninger, der skaber en sund konkurrencementalitet og fokus på et konstant forbedringspotentiale hos medarbejderne. Modsat anvender fx Roskilde Kommune primært data på ledelsesniveau til løbende at følge udviklingen og opstille målsætninger for de enkelte teams.
I begge tilfælde er formålet med monitoreringen og anvendelsen af data at følge implementeringsprocessen og følge op på, om den ønskede praksisændring bag reformen også realiseres i
praksis. Derved bliver monitorering og data et vigtigt greb for kommunerne for at kunne justere
og tilpasse arbejdsgange og organisationsstrukturer.
Yderligere interessant er det, at anvendt monitorering og data primært er af intern karakter. Dvs.
at data enten er udarbejdet internt, eller at kommunen selv aktivt indhenter data fra eksterne
kilder som fx jobindsats.dk. Det er væsentligt, fordi målrettet anvendelse af dette greb dermed
er afhængigt af bestemte interne kompetencer, som fx i Esbjerg Kommune, hvor to interne proceskonsulenter spiller en stor rolle i at udarbejde data samt at gøre det tilgængeligt. Organisationen og ledelsen er desuden opmærksomme på disse kompetencer og bringer løbende data i spil
på tavlemøder.
Faglig sparring er et andet greb, der i de fleste af kommunerne først anvendes i den indledende
implementeringsfase efter reformikrafttrædelse. Målet med dette greb er gennemgående at sikre
tilpasning, opfølgning og justering, hvorfor det særligt ses påbegyndt i denne fase. Målet er det
samme, men måden, hvorpå grebet anvendes, er forskellig på tværs af kommuner. Fx gør Horsens Kommune brug af sagsgennemgang af tilfældigt udvalgte sager. Herved sikres kvaliteten af
sagsbehandlingen generelt. Andre kommuners faglige sparring, som fx i Rebild Kommune, har
mere karakter af et tilbud, der stilles til rådighed for medarbejdere i tilfælde af udfordrende sager
eller generel tvivl. Uanset typen af faglig sparring, foretages den typisk af de faglige koordinatorer, da de ofte befinder sig i krydsfeltet mellem opmærksomhed på politiske- og ledelsesmæssige
mål samt en dybere praksisnær indsigt.
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Endelig er der en række greb, der tager afsæt i klargøringsfasen og fortsætter ind i den indledende implementering. Her er der hovedsageligt tale om metodiske- og juridiske vejledninger.
Mens de metodiske vejledninger i klargøringsfasen primært anvendes til at overveje og forberede
implementeringen, får de i den indledende implementeringsfase en mere vejledende karakter,
hvorved sagsbehandlere løbende kan justere og sikre, at sagsbehandlingen er lovmæssig og kvalitativt tilfredsstillende.
Tekstboks 4-3: Kommunecase

Aktionslæring og faglig sparring
Evalueringen har vist, at størstedelen af casekommunerne arbejder med faglig sparring i form af aktionslæring, supervision, feedback og sagsgennemgang. Erfaringerne fra kommunerne har dog
været begrænset, men erfaringerne fra Rambølls midtvejsevaluering af implementeringen af jobrettet samtale i forbindelse med
beskæftigelsesreformen understreger betydningen af faglig sparring.
Her fremhæver pilotkommunerne samstemmende, at kombinationen af aktionslæring, supervision og feedback er et kraftfuldt virkemiddel til at sikre reel læring og praksisforandring blandt de
medvirkende medarbejdere. Faglig sparring er således medvirkende til, at der blandt medarbejderne skabes en systematisk refleksion og en bevidstgørelse om eksisterende praksis, og uden
faglig sparring kan det være svært at få implementeret en ny tilgang og en ny rolle for medarbejderne. Særligt aktionslæringstilgangen har medvirket til at skabe grundlag for en øget refleksionskultur over egen og kollegers praksis, og det har åbnet det private samtalerum. Yderligere
har det bidraget til, at redskaber og teknikker er blevet trænet systematisk mellem undervisningsgangene.
Læs mere om kommunernes erfaring med aktionslæring og faglig sparring i Metodehåndbogen
om den jobrettede samtale, der er tilgængelig på STARs hjemmeside.

I Vordingborg Kommune fremhæves særligt de metodiske vejledningers understøttende funktioner i forbindelse med samtalerne. Sagsbehandlerne giver således udtryk for, at de metodiske
vejledninger er et godt hjælperedskab i forbindelse med samtalerne med borgeren. Både over for
dem selv, da de metodiske vejledninger hjælper sagsbehandleren med at huske på de nye arbejdsgange og spørgsmål de skal stille borgeren i samtalen, men også over for borgeren, der
eksempelvis kan få en pjece med hjem, og sagsbehandleren derigennem kan synliggøre over for
borgeren, at det er sådan reglerne er, og det ikke er noget, de selv finder på.
Endelig anvendes også de juridiske vejledninger i høj grad i den indledende implementering. Anvendelsen er fortsat målrettet lovfortolkning og afklaring af juridiske spørgsmål, da en række
spørgsmål endnu ikke er afdækket eller afklaret, før implementeringen har været undervejs i
længere tid. Dette kan fx udmøntes i juridiske vejledninger til præcisering af tvivlsspørgsmål på
baggrund af kommunernes spørgsmål og forespørgsler eller på baggrund af ankestyrelsens afgørelser.
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Fuld implementering
Efterhånden som implementeringsprocessen udvikler sig, internaliseres de nye metoder og målsætninger i organisationen og hos medarbejderne. Denne fase er derfor kendetegnet ved en systematisk og gennemgående internalisering af de processer, der påbegyndes i den indledende
implementering. Den iterative tilpassende proces fortsætter, men disse justeringer er nu begrænset til mindre og færre ændringer. Derfor er implementeringsgrebene i denne fase kendetegnet ved mange af de samme aspekter som i den indledende implementering.
Denne udvikling i implementeringsprocessen er gennemgående
for de anvendte greb i denne fase. Netværk, monitorering og
data, metodevejledninger, supervision og informations- og dialogmøder er alle kendetegnet herved. Fx beskriver medarbejderne i Roskilde Kommune, at der ved fuld implementering opdages problematikker, som ikke kan ændres, fx fordi de er
grundigt indarbejdet i arbejdsgange igennem den indledende
implementeringsproces. Et enkelt greb udelades i forbindelse
med overgangen til drift, hvilket denne fase repræsenterer. Juridiske vejledninger anvendes fx ikke længere i videre omfang,
da de sidste juridiske udfordringer er blevet afklaret eller venter
afklaring i form af, hvad Ankestyrelsen dømmer og dermed gør
til gældende retspraksis.

Centrale implementeringsgreb
i den fulde implementeringsfase:


Informations- og dialogmøder



Netværk



Monitorering og data



Supervision



Metodiske vejledninger



Juridiske vejledninger.

Generelt har evalueringen naturligt været begrænset i kortlægningen af denne fase, da flere af
de undersøgte kommuner endnu ikke er kommet hertil i implementeringsprocessen. Samtidig har
det været svært for interviewpersonerne at skille den indledende implementering fra den fulde,
hvorfor det er de samme implementeringsgreb, der går igen i den indledende og fulde implementeringsfase.
4.5

Opsamling
Evalueringen viser, hvordan ledelsens og medarbejdernes fokus skrifter karakter i løbet af implementeringsprocessen, herunder hvordan forskellige implementeringsgreb finder anvendelse.
Dette er illustreret i nedenstående tabel.
Tabel 4-1: Opsamlingstabel

Fokus

Centrale implementeringsgreb

Forberedelse

Klargøring

Initiel

Forståelse af reformens konsekvenser

Tilpasning af arbejdsgange og organisation

Rettidig implementering og overholdelse
af loven

Modning af medarbejdere og organisation

Tilførsel af kompetencer

Justering af arbejdsgange

Justering af arbejdsgange

















Netværk
Implementeringsansvarlig
Implementeringsgruppe
Rekruttering
Kompetenceudvikling
Informations- og
dialogmøder
Puljer og forsøg
Temadage.








Arbejdsgangsbeskrivelser
Metodiske vejledninger
Juridiske vejledninger
Informations- og
dialogmøder
Temadage
Kompetenceudvikling
Reorganisering.






Informations- og
dialogmøder
Netværk
Monitorering og
data
Supervision
Metodiske vejledninger.

Fuld implementering
Fokus på effekt og
kvalitet i indsatser






Informations- og
dialogmøder
Netværk
Monitorering og
data
Supervision
Metodiske vejledninger.

I forberedelsesfasen er det primære fokus at få viden om reformens indhold for derigennem at få
forståelse for, hvilke konsekvenser en kommende reform vil få for kommunen. Derfor indledes
forberedelsesfasen tidligt i størstedelen af kommunerne, når kommunerne via netværk og medier
fornemmer, at der er en reform på vej. Via deres netværk forsøger lederne at få viden om reformens indhold, og de læser typisk også høringsvar og aftaletekster tidligt i den lovgivende beslut-
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ningsproces. Derudover indledes arbejdet med at modne medarbejderne og organisationen til
den forestående implementering, hvorfor kommunerne i særlig grad anvender interne implementeringsgreb som informationsmøder, udpegning af implementeringsansvarlige og arbejdsgrupper
samt udarbejdelse af implementeringsplaner. De eksterne implementeringsgreb anvendes i mindre grad i forberedelsesfasen, da flere af de eksterne implementeringsgreb ikke er til rådighed
endnu. Eksempelvis er eksterne juridiske og metodiske vejledninger ofte endnu ikke blevet udarbejdet, og de eksterne kompetenceudviklingsaktiviteter er endnu ikke udbudt.
I klargøringsfasen skifter fokus karakter og fra at indhente viden om reformen, handler det i stedet om at oversætte og operationalisere de forskellige reformelementer til aktiviteter og ændrede
arbejdsgange, der skal implementeres i organisationen. Her har både de interne og eksterne
implementeringsgreb en afgørende rolle i at understøtte en vellykket reformimplementering, og
særligt internt og eksterne udbudte kompetenceudviklingsaktiviteter og temadage finder anvendelse her. Derudover anvendes særligt de eksterne udviklede juridiske vejledninger med henblik
på at sikre den rigtige lovfortolkning. Flere af kommunerne vælger også at reorganisere sig og
afgrænse medarbejderes opgaveportefølje som et forsøg på at mindske kompleksiteten for medarbejderne i implementeringen af en omfattende reform.
I den indledende implementeringsfase fokuseres der på at sikre en rettidig implementering og
overholdelse af loven. Derudover følges der løbende op på praksis med henblik på at kunne tilpasse og justere arbejdsgange. Både eksterne og interne implementeringsgreb anvendes i særlig
grad i denne fase, som eksempelvis metodiske vejledninger, der anvendes som støtteredskab i
sagsbehandlernes samtaler med borgeren. Derudover anvender størstedelen af kommunerne
supervision, og flere anvender data med henblik på at kunne justere arbejdsgangene i den ønskede retning.
Endelig fokuseres der i den fulde implementeringsfase på at sikre effekt og kvalitet i indsatsen
målrettet borgerne. Denne fase er derfor kendetegnet ved en systematisk og gennemgående
internalisering af de processer, der påbegyndes i den indledende implementering. Derfor anvendes også de samme typer implementeringsgreb som i den indledende implementering, om end
der sker en gradvis udfasning af disse implementeringsgreb efterhånden som arbejdsgange og ny
praksis er indarbejdet. Det skal understreges, at evalueringen har et begrænset datagrundlag i
kortlægningen af denne fase, da flere af de undersøgte kommuner endnu ikke er kommet hertil i
implementeringsprocessen.
Afslutningsvist skal det fremhæves, at kommunerne på tværs af alle faser fremhæver ledelse
som værende afgørende for en vellykket reformimplementering. Det er særligt medarbejderne,
der fremhæver ledelsen som havende afgørende betydning, og som en medarbejder i Vordingborg Kommune udtrykker det, var det afgørende, at: ”Liselotte (teamlederen) var med på ”broen” gennem hele implementeringen”.
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NYTTE AF IMPLEMENTERINGSGREB
Dette afsnit går i dybden med nytten af udvalgte implementeringsgreb, som benyttes hyppigt
eller fremhæves som særligt effektive i casekommunerne. Der sættes først og fremmest fokus
på, hvilke implementeringsgreb kommunerne fremhæver som effektive, hvordan grebene virker
og hvorfor. Herunder eksemplificeres det, hvordan de forskellige greb har skabt nytte i forbindelse med implementeringen af forskellige reformer og reformelementer. Der er derudover fokus på
at beskrive de virkningsmekanismer, som gør sig gældende for implementeringsgrebene.
I de følgende afsnit vil kommunernes overordnede vurdering af forskellige greb først blive gennemgået, herefter vil der blive gået mere i dybden med seks udvalgte greb. Her vil generelle
tendenser på tværs af kommunerne blive fremdraget og derudover fremhæves særlige eksempler, hvor brugen af bestemte greb har vist sig nyttig i forbindelse med implementeringen af et
konkret reformelement. Afsnittene går mere i dybden med nedenstående seks greb:







5.1

Kompetenceudvikling
Juridiske- og metodiske vejledninger
Kommunenetværk
Reorganisering
Monitorering og data
Implementeringsansvarlig og/eller implementeringsgruppe.

Kommunernes overordnede vurdering af implementeringsgreb
I spørgeskemaundersøgelsen til jobcentercheferne er der spurgt ind til, hvordan de udbudte implementeringsgreb fra STAR og Arbejdsmarkedskontorerne har støttet dem som ledere på en
række områder. Jobcenterchefernes svar viser her, at 48 pct. i høj eller meget høj grad mener,
at de udbudte aktiviteter har støttet dem med at forstå indholdet af reformen og hvad det kræver
af kommunen. Derudover er der kun 21 pct., der svarer i høj grad til, at de udbudte implementeringsaktiviteter har givet inspiration til konkrete arbejdsgange og organisatoriske ændringer.
Figur 5-1: På hvilken måde har de udbudte implementeringsaktiviteter støttet dig som leder til at …

træffe de nødvendige strategiske og
ledelsesmæssige beslutninger i ledergruppen

34%

forstå indholdet af reformen/reformerne og hvad
det kræver af kommunen

36%

planlægge implementeringsprocessen
sikre involvering af det politiske niveau i rette tid

46%
36%

42%
32%

få inspiration til konkrete arbejdsgange og
organisatoriske ændringer

12%

36%
34%

41%

3%

2%

3%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt jobcenterchefer.

I spørgeskemaundersøgelserne til både jobcenterchefer og medarbejdere er de ydermere blevet
bedt om at vurdere nytten af udvalgte greb (kompetenceudvikling, juridiske vejledninger, metodevejledninger/håndbøger, monitorering og data og kommunenetværk9). Jobcentercheferne er
9

Spørgsmål om nytte af kommunenetværk og monitorering af data er kun medtaget i det ene spørgsmål til jobcentercheferne, da det

primært er ledere, der deltager i kommunenetværk og benytter monitorering og data.
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blevet spurgt om, hvordan de forskellige greb har styrket deres arbejde med reformimplementeringen og medarbejdernes reformimplementering. Medarbejderne er blevet spurgt om, hvordan
tiltagene har styrket deres arbejde med reformimplementering. Svarene viser jobcenterchefernes
og medarbejdernes relative vurdering af de forskellige greb.
Figur 5-2: I hvilken grad vurderer du, at følgende aktiviteter har styrket dit arbejde med reformimplementering?

Kommunenetværk

25%

Monitorering og data

43%

39%

Kurser/kompetenceudviklingsaktiviteter

33%

Juridiske vejledninger

31%

Metodevejledninger/håndbøger

I nogen grad

12%

29%
34%

7%

31%

34%
0%

23%

21%

3%
5%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
I høj grad

I meget høj grad

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt jobcenterchefer.

Jobcentercheferne vurderer, at især kommunenetværk er med til at styrke deres arbejde med
implementering af reformer, men også monitorering og data skiller sig ud, og har ifølge 41 pct. af
jobcentercheferne i høj eller i meget høj grad styrket deres eget arbejde med reformimplementering. Derudover er de også relativt positivt stemte over for kurser og kompetenceudviklingsaktiviteter, som også er den aktivitet, som de vurderer i højest grad har styrket medarbejdernes
reformimplementering, jf. figur 5.3.
De juridiske og metodiske vejledninger har ifølge jobcenterchefernes til dels også styrket deres
egen reformimplementering, omend det er i mindre grad end de andre implementeringsgreb. Det
kan dog skyldes, at de juridiske og metodiske vejledninger typisk er målrettet medarbejderne, og
i figur 5,3 fremgår det da også, at jobcentercheferne i højere grad vurderer, at vejledningerne
har hjulpet medarbejderes reformimplementering.
Figur 5-3: I hvilken grad vurderer du, at følgende aktiviteter har styrket medarbejdernes reformimplementering?

Kurser/kompetenceudviklingsaktiviteter

34%

Juridiske vejledninger

43%

41%

Metodevejledninger/håndbøger

41%

48%
0%

I nogen grad

16%

27%

3%
7%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
I høj grad

I meget høj grad

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt jobcenterchefer.

For medarbejderne er der ikke den store spredning i, hvilke implementeringsgreb der i højest
grad har styrket deres arbejde med reformimplementering. I modsætning til spørgeskemaundersøgelsen blandt jobcentercheferne vurderes juridiske vejledninger dog som værende det greb,
der i højest grad har styrket deres reformimplementering, mens kompetenceudvikling kun i næst
højest grad vurderes som værende det, der har styrket deres reformimplementering.
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Figur 5-4: I hvilken grad vurderer du, at følgende aktiviteter har styrket dit arbejde med reformimplementering?

Juridiske vejledninger

40%

Kurser/kompetenceudviklingsaktiviteter

36%

Metodevejledninger/håndbøger

39%
0%

I nogen grad

34%
30%
24%

7%
6%
3%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
I høj grad

I meget høj grad

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt medarbejdere .

Inden der i de følgende afsnit redegøres mere udførligt for udvalgte implementeringsgreb skal
det kort bemærkes, at der som en del af analysen af det kvantitative datamateriale er gennemført en række yderligere analyser med henblik på statistisk at fastslå sammenhænge mellem
kommunernes brug og nytte af forskellige greb.
Der er gennemført en række regressionsanalyser med det formål at afdække, hvilke implementeringsgreb der har størst betydning for kommunernes grad af implementering af reformerne. Modellerne er undersøgt både bivariat og multivariat, uden nogen af dem viste signifikant forklaringskraft (se Bilag 1). Dette understreger, at effektiv implementering er et komplekst område,
hvor nytten af de enkelte greb skal ses i sammenhæng med den fase, de benyttes i, samt samspillet med de øvrige implementeringsgreb. Der er desuden konstrueret en række indeks med
henblik på at analysere sammenhænge mellem kommunernes brug og nytte af implementeringsgreb. Der er konstrueret fire indeks for nedenstående variable (for uddybende beskrivelse se
Bilag 1).

Medarbejderrettede
implementeringsgreb
Proceskvalitet

Medarbejdernes
parathed

Organisatoriske
implementeringsgreb

Der er testet for bivariate sammenhænge mellem de enkelte indeks. Heraf fremgår det, at der
ikke er signifikante sammenhænge mellem de to typer implementeringsaktiviteter og proceskvalitet. Der er signifikant positiv sammenhæng mellem proceskvalitet og medarbejdernes parathed.
Der er således en positiv sammenhæng mellem medarbejdernes vurdering af implementeringsprocessen (klare mål, rammer, ressourcer, ledelsesopfølgning, mv.) og medarbejdernes parathed
forstået som kendskab og holdning til reformen (kendskab, føler sig klædt på til reformen, føler
sig overbevidst om gavn af ny praksis).

Rapport

5.2

28

Drivkræfter og barrierer for implementeringsprocessen
Som beskrevet i kapitel 3, er evalueringens grundantagelse, at implementeringsaktiviteter ikke
udspiller sig i et vakuum. Implementeringskonteksten såvel som implementeringsgenstanden har
afgørende betydning for implementeringseffekten. På baggrund af surveys har Rambøll derfor
identificeret de primære drivkræfter og barrierer for reformimplementering på beskæftigelsesområdet over de seneste år. Desuden fremgår betydningen af implementeringsgenstanden klart, da
vurderingen af reformer varierer betydeligt.
Implementeringsfokus er identificeret som en primær drivkræft, hvilket stemmer overens med
evalueringens tidligere resultater. Både politisk fokus og ledelsesfokus vurderes af medarbejdere
og ledelse som værende fremmende for implementeringsprocessen. Dette understøttes af den
kvalitative evaluering, hvor betydningen af ledelsesfokus gentagende gange understreges. Særligt interessant i figuren nedenfor er, at en klar overvægt af medarbejdere tydeligt vurderer ”Min
nærmeste leders fokus på opgaven” som den mest fremmende faktor. 73 pct. vurderer dette
fokus som værende fremmende eller meget fremmende; 27 procentpoint mere end den næstmest positive faktor. Dette understreger betydningen af den daglige ledelse i kraft af fx teamledere, da disse i mange kommuner befinder sig imellem et strategisk ledelsesperspektiv og en
praksisnær fagkundskab. I forlængelse heraf indikerer casebesøgene samme tendens og understreger særligt de faglige koordinatorers rolle i denne sammenhæng.
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Figur 5-5: I hvilken grad har disse forhold fremmet eller hæmmet implementeringsprocessen?

Min nærmeste leders fokus på opgaven

5%

Direktionens fokus

21%

8%
12%

Andet

15%

De økonomiske rammer

10%

De tidsmæssige rammer

12%

43%
18%

Hæmmet

6%

37%

6%
15%

42%

36%
37%

37%

46%

29%

IT
0%

20%

48%

Det politiske fokus i kommunen

Hæmmet meget

53%

15% 4%

34%
30%

6%

16% 2%
25%

7%1%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hverken eller

Fremmet

Fremmet meget

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt medarbejdere.

Der er desuden afdækket en række barrierer. Særligt de tidsmæssige rammer, økonomiske
rammer og it vurderes som væsentlige barrierer for implementeringsprocessen. I kategorien
”Andet” fremhæver kommunerne en række supplerende drivkræfter, herunder betydningen af
medarbejderinddragelse, forberedelse samt den eksisterende viden og erfaring i jobcenteret.
Dette stemmer overens med fund fra den kvalitative kortlægning samt de identificerede drivkræfter. Flere kommuner betoner netop et stærkt ledelsesfokus tidligt i forberedelsesfasen som
afgørende for en succesfuld implementering.
Disse fund understøttes yderligere af figuren nedenfor, hvor særligt ”Den fornødne tid og ressourcer til implementering” scorer lavt. De resterende kategorier scorer relativt ens og indikerer
en grundlæggende tilfredshed med jobcentrets implementering. Med undtagelse af tid og ressourcer, hvilket til dels er eksternt determineret, er medarbejderne gennemsnitligt tilfredse med
implementeringsprocessen. De gennemførte casestudier understøtter dette billede. Interviews
med jobcenterchefer og afdelingsledere viser således, at de vurderer, at medarbejderne har en
høj grad af forandringsparathed. Flere ledere peger på, at medarbejdere på beskæftigelsesområdet er trænet i at implementere ny lovgivning, da der igennem mange år har været et højt reformtempo på området. Nogle kommuner vurderer, at implementeringsopgaven på den måde er
en del af kerneopgaven. Derudover vurderer man, at de seneste års reformer har indeholdt en
række tiltag, som for mange medarbejdere har givet god faglig mening, hvilket har været en
væsentlig løftestang for implementeringsprocessen.
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Figur 5-6: I hvilken grad vurderer du, at jobcenterets implementering af reformen har været karakteriseret ved:
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9%
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt medarbejdere.

På trods af medarbejdernes primært positive indstilling til den lokale implementeringsproces,
varierer deres holdning til reformindholdet. Denne variation fremgår af figuren nedenfor. Medarbejderne vurderer deres kendskab til reformindhold- og intention samt deres faglige implementeringsparathed som værende høj, men de anser ikke sygedagpengereformen for meningsfuld for
borgerne. Dette skaber potentielt problemer med medarbejdermotivationen, som forventes at
være en af de primære drivkræfter/barrierer. Denne sondring imellem understøttelse af medarbejdernes kapabiliteter og deres motivation understreger et betydningsfuldt opmærksomhedspunkt for lokale såvel som eksterne implementeringsunderstøttende aktiviteter.
Derudover er variationen i denne meningstilskrivelse imellem reformer væsentlig. Særligt sygedagpengereformen scorer lavt. Dette understreger, hvorledes reformindhold, i kraft af kompleksitet, intention og mulig meningsskabelse, kan spille en stor rolle for implementeringsprocessen.
For så vidt angår medarbejdere, er det derfor vigtigt at medtænke kommunikation af borgermålrettede reformintentioner i implementeringsarbejdet.
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Figur 5-7: Hvad er dit kendskab til reformen og dens intentioner?
4,29
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4,24
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og intentioner

Jeg har et indgående kendskab til indholdet i
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4,31
3,99
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3,84
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praksis til gavn for borgerne
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3,10

3,58

3,34
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt medarbejdere.

5.3

Dybdegående analyse af udvalgte implementeringsgreb
I de følgende afsnit gennemgås de seks udvalgte greb (kompetenceudvikling, juridiske- og metodiske vejledninger, kommunenetværk, reorganisering, monitorering og data samt implementeringsansvarlig og/eller implementeringsgruppe).
I afsnit 5.2 til 5.5 gennemgås kompetenceudvikling, juridiske- og metodiske vejledninger og netværk. Her er der i alle tilfælde primært tale om eksterne greb, som tilbydes fra STAR og arbejdsmarkedskontorerne. Gennemgangen af disse greb bygger på data fra både casekommunerne og spørgeskemaundersøgelsen. Først præsenteres en tekstboks med en række
informationer om grebet baseret på data fra casekommunerne, herefter gennemgås data fra
spørgeskemaundersøgelsen og afslutningsvist i hvert afsnit beskrives det, hvordan grebene skaber nytte og der fremhæves konkrete eksempler, hvilket gøres ud fra data fra casekommunerne.
Herefter gennemgås reorganisering, monitorering og data og implementeringsansvarlig og/eller
implementeringsgruppe i afsnittene 5.6 til 5.8. Her er der tale om greb, som primært benyttes
internt i kommunerne og gennemgangen vil derfor udelukkende bygge på data fra casekommunerne.

5
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Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling
Målgruppe: Ledelse og medarbejdere
Hvilke former for kompetenceudvikling har været anvendt?
Kompetenceudvikling er et hyppigt benyttet implementeringsgreb på tværs af de fire reformer. Kompetenceudvikling er et bredt begreb, men i casekommunerne ses kompetenceudvikling bl.a. i form af:

Kurser og temadage rettet mod generel opkvalificering og reformimplementering

Kurser og temadage målrettet specifik opkvalificering og enkeltinitiativer eller konkrete reformelementer

Længerevarende uddannelsesforløb.
Eksempler på kompetenceudvikling udbudt af STAR:

Kurser om anvendelse af Joblog (Beskæftigelsesreformen)

Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser (Beskæftigelsesreformen)

Opkvalificering af jobcentermedarbejdere ift. psykiske lidelser og arbejde (Sygedagpengereformen)

Opkvalificering af medarbejdere ift. virksomhedsindsatsen (Sygedagpengereformen)

Undervisning i Jobkon, Joblog og CV (Kontanthjælpsreformen)

Projekt ”Jobrettet samtale” (Kontanthjælpereformen)

Empowerment-projektet (Kontanthjælpsreformen)

Pulje til diplomuddannelser i rehabilitering og psykiske lidelser (Reform af førtidspension og fleksjob)
 Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere (Reform af førtidspension og fleksjob).
Hvornår benyttes kompetenceudvikling?
Kompetenceudvikling kan benyttes i flere af Fixens faser. Det kan fx være nyttigt at opkvalificere i Planlægning- og klargøringsfasen, hvis medarbejderne mangler specifikke kompetencer for at kunne løfte en ny
opgave i forbindelse med implementeringen af et konkret reformelement. Kompetenceudvikling kan også
benyttes i forbindelse med den initielle implementering, hvor kompetenceudviklingen kan kobles op på konkrete erfaringer og problemstillinger fra implementeringen af reformen.
Forudsætninger for kompetenceudvikling

Undervisningsindholdet er afgørende og skal bibringe deltagerne fundamental viden og kendskab til
kerneelementer af en given metode/eller initiativ, både via oplæg og mulighed for diskussion og drøftelse

Adfærdsimplikationer skal tydeliggøres som en del af kompetenceudviklingen, fx via demonstrationer,
videooptagelser mv.

Der gives mulighed for at efterligne og øve nye metoder og arbejdsgange

Undervisere er trænede både i metodens indhold og i didaktiske metoder

Undervisning står ikke alene, men kombineres med andre tiltag, fx coaching, supervision og feedback.

5.4.1

Kommunernes nytte af kompetenceudvikling og temadage

88 pct. af jobcentercheferne mener, at kurserne i høj eller meget høj grad er med til at give
medarbejderne en forståelse af den enkelte reforms formål, hvilket ses i figur 5.5. Næsten lige så
stor en andel mener, at kurserne fremmer forståelsen af det konkrete indhold i reformen. Dog
har flere af jobcentercheferne oplevet, at kursernes timing har været dårlig. Således er der under
halvdelen af jobcentercheferne, der er delvist eller helt enige i, at kurserne er tilgængelige på det
rigtige tidspunkt.
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Figur 5-8: De udbudte kurser er?
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35%
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Tilgængelige på det rigtige tidspunkt i forbindelse
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt jobcenterchefer.

Medarbejderne er generelt positive over for kurser og kompetenceudvikling. Således er det kun
nogle relativt små andele, der erklærer sig uenige i udsagnene i figuren nedenfor. Særligt kan
det fremhæves, at medarbejderne mener, at kurserne bidrager til at klæde dem på til at gøre
tingene på en ny måde. Derimod svarer kun omkring 1/3 af medarbejderne, at kurserne giver
dem de rette redskaber og faglige forudsætninger og at kurserne inspirerer og giver nye eksempler på, hvordan de kan varetage nye opgaver. Samtidig svarer kun omkring 1/3 af medarbejderne, at kurserne ikke var tilgængelige på det rigtige tidspunkt i implementeringen af reformerne. Der er eksempler på respondenter, der har oplevet, at kurserne lå for tidligt, så informationen nåede at glide for langt væk fra medarbejderne, før de skulle bruge den i forbindelse med
reformens ikrafttrædelse. De fleste eksempler gælder dog kurser, der er blevet afholdt for sent i
implementeringsprocessen og i mange tilfælde først efter, den konkrete reform trådte i kraft. Der
er også enkelte medarbejdere, der savner, at der kommer mere opsamling på, om metoderne
efterfølgende bliver anvendt korrekt i praksis eller en form for repetition af kurset.
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Figur 5-9: I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn?
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Kilde: spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt medarbejdere

I forhold til udbyttet af kurserne er der blandt medarbejdernes svar mange positive tilbagemeldinger og i casekommunerne fremhæver medarbejderne, at de har fundet kurserne meget informative. Især sættes der pris på, at alle samles med mulighed for fordybelse, og at der er mulighed for at drøfte faglig praksis med kollegaer, både under kurset og efterfølgende. Medarbejdernes svar bærer dog præg af, at de i nogen grad savner kurser, der tager mere konkret udgangspunkt i deres egen hverdag.
5.4.2

Hvordan skaber kompetenceudvikling nytte i implementeringen?

Kompetenceudvikling er et af de implementeringsgreb, der er relativt velbelyst inden for litteraturen. Der findes således forskning og effektstudier, der dokumenterer de virkende mekanismer i
forhold til at opnå en varig praksisændring10. Et studie påviser således, at følgende komponenter
skal være til stede for at sikre transfer fra kursus til daglig praksis11:
 Oplæg og diskussion
 Demonstration af nye metoder og tilgange
 Øvelser og konkret feedback (behavior rehearsal)
 Opfølgende coaching og feedback på arbejdspladsen.
Et andet kendt studie inden for transfer-forskningen er lavet af Apking og Brinkerhoff12, der sondrer mellem ”40-20-40-reglen”, der implicerer, at den største læringsmæssige transfer sker, når
undervisningen er velforberedt og indhold og didaktisk tilgang er afstemt ift. til deltagernes forudsætninger, at gennemførelsen er baseret på relevante og inddragende metoder, herunder akti-

10

Se fx Fixsen, D. L., et al (2005). Implementation Research: A synthesis of the Literature, der redegør for en række eksperimentelle

forsøg med træning og kompetenceudvikling
11

Joyce, B., & Showers, B. (2002). Student Achievement Through Staff Development (3rd ed.). Alexandria, VA: Association for Super-

vision and Curriculum Development
12 Apking & Brinkerhoff, High Impact Learning - Strategies for Leveraging Performance and Business Results from Training Investments, 2001
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onslæring, samt at der gennemføres systematisk opfølgning på kompetenceudvikling i den daglige praksiskontekst.
Fixen opererer med lignende drivkræfter for kompetenceudvikling i form af medarbejderudvælgelse, kompetenceudvikling, opfølgende coaching og feedback på præstationer (performance
assessment). Studier viser, at train-trainer-tilgange typisk opnår ringere effekt end kompetenceudvikling, der varetages af gennemgående undervisere.
I casekommunerne benyttes kompetenceudvikling både til at udvikle specifikke og generelle
kompetencer. Evalueringen viser at kommunerne ofte supplerer eksterne kurser med afholdelse
af temadage, og ser dette som et vigtigt led i den løbende kompetenceudvikling af medarbejderstaben. I implementeringen af nogle reformelementer er der behov for at opkvalificere ledere og
medarbejdere med specifikke kompetencer, før de kan bestride de nye opgaver optimalt. I sådanne tilfælde kan kompetenceudvikling være afgørende for, at der skabes et godt afsæt for
implementeringen. I andre tilfælde kan kompetenceudvikling været målrettet mere generelle
kompetencer – det kan fx være i forbindelse med projekt Jobrettet samtale – i sådanne tilfælde
kan kompetenceudviklingen være med til at forbedre det kvalitative indhold i indsatserne, så
indsatserne bliver mere virkningsfulde og dermed skaber bedre resultater på sigt.
5.4.3

Konkrete eksempler på brug af kompetenceudvikling

I Roskilde er der i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen søgt puljemidler hos
STAR til at opkvalificere udvalgte medarbejdere med diplomuddannelser i rehabilitering og psykiske lidelser på Metropol. Uddannelserne blev udbudt, efter reformen var trådt i kraft, og blev
dermed gennemført sideløbende med den initielle implementering. Det fremhæves, at uddannelsesforløbet var fint, men der var ikke nok fokus på tværfaglighed, sammentømring og det detaljerede praksisniveau. Roskilde har derudover deltaget i den kompetenceudvikling af koordinerende sagsbehandlere, som ligeledes blev udbudt af STAR/Beskæftigelsesregionen.
I forbindelse med beskæftigelsesreformen har Rebild Kommune, sammen med tre andre kommuner, søgt og modtaget puljemidler fra de regionale rammer for kompetenceudvikling til opkvalificering af ledere og medarbejdere. De er nu i gang med et opkvalificeringsforløb med et eksternt konsulentfirma, hvor a-kasserne også bliver inddraget. De fremhæver, at forløbet tegner
godt og kan på sigt bidrage til, at samtalerne ikke foregår slavisk efter en tjekliste. Endvidere er
der skabt et fornyet fokus på supervision og makkerskaber. Det fremhæves dog, at de bruger
mange ressourcer på at søge puljer, hvilket de ser som et generelt problem for små kommuner.
Der er på tværs af kommuner og reformer en række eksempler på, at kompetenceudvikling benyttes i planlægnings- og klargøringsfasen. I forbindelse med sygedagpengereformen fremhæver
Vordingborg og Esbjerg Kommune, at de umiddelbart efter reformens vedtagelse har deltaget i et
seminar, afholdt af Schultz, om reformens intentioner og konsekvenser. Den ene kommune
fremhæver, at tiltaget fungerede som et godt afsæt for implementeringen, da seminaret var med
til at belyse konsekvenserne af reformen, hvorimod den anden kommune anså kurset mindre
relevant for implementeringsprocessen.
I Albertslund er der i forbindelse med beskæftigelsesreformen blevet inddraget eksterne eksperter, som har holdt oplæg om reformen, hvilket fremhæves som et tiltag med stor effekt.
Ved implementeringen af sygedagpengereformen i Esbjerg var der et konkret behov for at få
opridset de juridiske rammer for reformen i planlægnings- og klargøringsfasen. Derfor gennemførte de et opstartsseminar med en ekstern juridisk konsulent, som er ekspert på sygedagpengeområdet. Hun holdt oplæg om de juridiske rammer for reformen og svarede på spørgsmål fra
medarbejderne. Seminaret var med til at skabe ro om implementeringsprocessen blandt medarbejderne, og ledelsen fremhæver, at det dermed gav et godt afsæt for den videre implementeringsproces.
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Teammøder fremhæves i flere kommuner som et centralt greb, der kobler sig til kompetenceudvikling. På teammøderne kan der tages afsæt i konkrete sager og der er plads til dialog om problemstillinger i implementeringen. Teammøderne ses derfor som en væsentlig del af den løbende
kompetenceudvikling. I forlængelse af teammøderne tilbyder nogle kommuner også, at de ansatte kan modtage supervision i konkrete sager. Her kan en teamleder, en faglig dygtig medarbejder eller en ekstern konsulent indgå som supervisor og give konstruktiv feedback på forløbet. I
kommunerne benyttes supervision dog primært som en frivillig mulighed og ikke som et systematisk tiltag.
5.5

Juridiske- og metodiske vejledninger

5.5.1 Juridiske- og metodiske vejledninger
5.5.2

5.5.3

Målgruppe: Ledelse og medarbejdere
Hvilke juridiske og metodiske vejledninger har været anvendt?
I kommunerne benyttes følgende typer vejledninger:

Juridiske skrivelser fra STAR (skrivelser, der ”oversætter” loven)

Metodiske vejledninger/håndbøger/pjecer fra STAR (giver inspiration til den faglige praksis)

Materiale tilgængeligt på www.star.dk

Juridiske retningslinjer udarbejdet internt i kommunen

Metodiske forskrifter udarbejdet internt i kommunen.
Eksempler på juridiske vejledninger udsendt af STAR:

Vejledning til bekendtgørelse om andre aktører (Beskæftigelsesreformen)

Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse (Sygedagpengereformen)

Vejledning om overgangsregler (Sygedagpengereformen)

Vejledning om ledighedsydelse (Reform af førtidspension og fleksjob)

Spørgsmål og svar om fleksjobordningen (Reform af førtidspension og fleksjob).
Eksempler på metodiske vejledninger udsendt af STAR:

Håndbog i jobrettede samtaler (Beskæftigelsesreformen)

Pjece til fagprofessionelle om samspillet mellem EUD-reformen og kontanthjælpsreformen (Kontanthjælpereformen)

Pjece om kontanthjælpssystemet (Kontanthjælpsreformen)

Vejledning til digitalt samtaleværktøj på Jobnet (Kontanthjælpereformen)

Guide om den virksomhedsrettede indsats til sagsbehandlere og borgere (Sygedagpengereformen)

Pjece om reformens betydning for sagsbehandlere (Sygedagpengereformen)

Orienteringsskrivelse om ressourceforløb (Reform af førtidspension og fleksjob).
Hvornår benyttes juridiske og metodiske vejledninger?
I kommunerne benyttes juridiske og metodiske vejledninger, så snart de er til rådighed fra STAR eller når de
er blevet udviklet i kommunen.
De juridiske vejledninger efterspørges allerede i planlægnings- og klargøringsfasen, så de kan spille en rolle i
tilrettelæggelsen af nye arbejdsgange. Det påpeges, at de juridiske vejledninger ofte kommer for sent i
implementeringen, hvilket skaber fortolkningsmæssige usikkerheder for kommunerne i den tidlige implementering.
De metodiske vejledninger er mest efterspurgt umiddelbart før den initielle implementering, hvor de kan
være med til at sætte fokus på nye metoder fra starten af implementeringen. Men de benyttes også af fagkonsulenter og medarbejdere i den initielle implementering til at ensrette og udvikle indsatserne. Det fremhæves fx, at samtalehåndbogen er meget god, men blev udgivet for sent i forløbet.
Forudsætninger for juridiske og metodiske vejledninger
Der kan opstilles tre centrale forudsætninger for, at vejledningerne får effekt i implementeringen:

Timing – vejledningerne skal udsendes, inden reformen træder i kraft

Tilgængelighed – materialet skal gøres let tilgængeligt, fx på hjemmesiden

Let læselig og praksisnær – vejledningerne må ikke være alt for lange og akademiske, og de må gerne
indeholde praksisnære cases.

5.5.4

Kommunernes nytte af juridiske vejledninger

Størstedelen af jobcentercheferne svarer, at de er helt eller delvist enige i, at de juridiske vejledninger er gode til at informere om intentioner og formål med en specifik reform. Derudover svarer en næsten tilsvarende stor andel, at de er delvis eller helt enige i, at de juridiske vejledninger
er med til at give medarbejderne forståelse af det konkrete indhold af reformen.
Under halvdelen af jobcentercheferne svarer derimod, at de er delvist eller helt enige i, at de
juridiske vejledninger er praksisnære og giver konkrete eksempler på, hvordan medarbejderne
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kan gøre tingene på en ny måde. Derudover svarer under en 1/3, at de er delvist eller helt enige
i, at de juridiske vejledninger er tilgængelige på der rigtige tidspunkt.
Figur 5-10: Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De udbudte juridiske vejledninger er?
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måde
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt jobcenterchefer.

Hos medarbejderne er der 87 pct., der er helt eller delvist enige i, at den juridiske vejledning
bidrager til at give forståelse for reformen, hvilket kan ses i figur 5.8. Der hersker dog utilfredshed i forbindelse med timingen af de juridiske vejledninger, hvilket kommentarerne i spørgeskemaet også giver udtryk for. Der gives også udtryk for, at der har været ventetid på svar ved eksempelvis tolkning af den nye lov, efter den er trådt i kraft, men også at der generelt er et problem med at have vejledningen klar i ordentlig tid forud for lovændringens ikrafttrædelse.
Figur 5-11: Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De udbudte juridiske vejledninger er?

gode til at give medarbejderne en forståelse af
det konkrete indhold af reformen/reformerne

10%

46%

41%

velegnede til at give medarbejderne en forståelse
af intentionerne og formålet med
reformen/reformerne

10%

48%

39%

praktisk anvendelige til at klæde medarbejderne
på til at gøre tingene på en ny måde
praksisnære og giver konkrete eksempler på,
hvordan medarbejderne varetager nye opgaver
tilgængelige på det rigtige tidspunkt i forbindelse
med implementeringen af reformen/reformerne

21%

45%

29%

19%

35%

37%

22%

18%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Hverken/eller

Delvist enig

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt medarbejdere.

Helt enig

Rapport

38

Der er generelt positive tilbagemeldinger fra både jobcenterchefer og medarbejdere i forbindelse
med den juridiske vejlednings evne til at hjælpe medarbejdere med at løse opgaver på nye måder. 62 pct. af jobcentercheferne mener, at vejledningen i høj eller meget høj grad hjælper til
dette, og tilsvarende mener 67 pct. af medarbejderne det samme.
5.5.5

Kommunernes nytte af metodevejledninger og håndbøger

Både jobcenterchefer og medarbejdere er blevet spurgt ind til, hvad de synes om de foreliggende
metodevejledninger. Begge grupper er generelt positivt stemt. Grupperne er enige om, at vejledningerne både medvirker til at give information om reformens indhold og formål, men også til at
klæde medarbejdere på til nye arbejdsgange og nye opgaver. Igen er der dog utilfredshed med
timingen.
Figur 5-12: Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De udbudte metodevejledninger/håndbøger er?
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Figur 5-13: Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De udbudte metodevejledninger/håndbøger er?
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Det vurderes af 46 pct. af jobcentercheferne, at metodevejledningen ikke er til stede, når der er
behov for den i forbindelse med implementeringen af en reform, hvilket ses i figur 5.9. Medarbejderne er dog mere tilfredse med timingen, idet 59 pct. af medarbejderne svarer, at de er helt
eller delvist enige i, at metodevejledningen er til stede på det rette tidspunkt. Dette kan hænge
sammen med, at de benytter vejledningerne til forskellige formål. Jobcentercheferne benytter
primært de metodiske vejledninger i klargøringsfasen, hvor der skal udarbejdes startegier og nye
arbejdsgange, og medarbejderne benytter først de metodiske vejledninger i den initielle implementering, hvor de skal benytte de nye metoder.
På tværs af casekommunerne fremhæves både de juridiske og metodiske vejledninger som et
meget nyttigt implementeringsgreb. Der er som regel mange arbejdsgange, der skal gennemgås
i lyset af en ny reform, og kommunerne fremhæver, at der er et stort behov for juridisk vejledninger. De juridiske vejledninger fremhæves som centrale i implementeringen. En jobcenterchef
fremhæver fx at; ”de juridiske vejledninger er jo det eneste, vi har at holde os til”. I samme kategori benyttes Ankestyrelsens rapporter også som faste holdepunkter i implementeringen. Det
påpeges dog, at der ofte opstår fortolkningsmæssige usikkerheder i perioden mellem reformen er
trådt i kraft og indtil der er faldet dom i de første sager.
De metodiske vejledninger fremhæves også som nyttige – især hvis de ikke er alt for lange og
akademiske og der indgår praksisnære cases. Flere kommuner fremhæver, at de søger inspiration i de metodiske vejledninger og tilpasser dem deres egen organisations indretning og behov.
Som et godt eksempel på en metodisk vejledning fremhæves samtalehåndbogen af flere kommuner.
5.5.6

Konkrete eksempler på brug af juridiske og metodiske vejledninger i implementeringen

I Esbjerg Kommune fremhæves de metodiske vejledninger som yderst nyttige i implementeringen. De har bl.a. benyttet en tjekliste vedrørende Sygedagpengereformen og en vejledningen om
visitationsmodellen, som begge er udgivet af STAR. De metodiske vejledninger ses som faste
holdepunkter i implementeringsprocessen og især fagkonsulenten har benyttet dem i arbejdet
med at tilpasse indsatserne til den nye reform. Esbjerg fremhæver derudover, at Ankestyrelsens
rapporter spiller en stor rolle i den initielle implementering, da de udgør nye juridiske holdepunkter.
I forhold til brugen af metodiske vejledninger, har Vordingborg, Jammerbugt, Kolding, Roskilde
og Esbjerg Kommune uddelt skriftligt informationsmateriale om reformen til medarbejderne. I
Horsens og Roskilde er der derudover blevet udarbejdet og uddelt informationsmateriale om reformen til borgerne.
Rebild fremhæver, at håndbog i jobrettede samtaler er et godt redskab, men at de gerne ville
have haft den tidligere i processen: ”Vi var allerede i gang med at tænke, hvordan vi kunne gøre
det. Det havde været rart at have redskaberne, når reformen træder i kraft - eller to måneder
tidligere.”

Rapport

5.6

40

Kommunenetværk
Kommunenetværk
Målgruppe: Ledelse og medarbejdere
Hvilke netværk har været anvendt?
Der er identificeret tre typer netværk i kommunerne:

Netværk faciliteret af arbejdsmarkedskontorerne

Selvgroede netværk mellem kommuner

Netværk mellem STAR og udvalgte kommuner.
Eksempler på kommunenetværk faciliteret af arbejdsmarkedskontorerne/STAR:

Netværk for jobcenterchefer (afholdes i AMK-regi for jobcenterchefer i regionen)

Sygedagpengenetværk (afholdes i AMK-regi – primært for teamledere på sygedagpengeområdet)

Ungenetværk (afholdes i AMK-regi – primært for teamledere på kontanthjælpsområdet)

Voksennetværk (afholdes i AMK-regi – primært for teamledere på kontanthjælpsområdet)

Teamledernetværk (afholdes i AMK-regi for teamledere på tværs af områder)

Implementeringsnetværk (afholdes i STAR-regi – udvalgte kommuner og STAR).
Hvornår benyttes netværk?
I kommunerne benyttes netværk gennem hele implementeringsprocessen.
Netværkene ændrer karakter gennem implementeringsprocessen og kan have forskellig nytte i hver af Fixens fire faser. I forberedelsesfasen kan kommunerne sparre med hinanden om, hvordan reformen og lovgivningen skal tolkes og imødegås. I planlægnings- og klargøringsfasen kan kommunerne dele ideer og
sparre om, hvordan de kommer godt i gang med implementeringen. I den initielle implementering får sparringen en mere konkret karakter, hvor kommunerne kan drøfte problemstillinger i implementeringen og best
cases kan fremhæves. Efter den fulde implementering kan netværkene give input til optimering og videreudvikling af indsatser i drift.
Forudsætninger for netværk
Den primære forudsætning for, at netværk kan skabe nytte i implementeringen er, at de er dialogbaserede.
Kommunerne skal være med til at sætte dagsordnen, og de skal føle sig hørt. Hvis netværkene bliver et
organ for envejskommunikation, er der risiko for, at netværkenes nytte reduceres.

5.6.1

Hvordan skaber netværk nytte i implementeringen?

Netværk fremhæves af de fleste casekommuner som et meget nyttigt implementeringsgreb, som
benyttes hyppigt på tværs af de fire reformer. Som tidligere nævnt, svarer 62,5 pct. af jobcentercheferne, at kommunenetværk i høj eller meget høj grad har styrket deres arbejde med reformimplementering og kun meget få svarer i mindre grad eller slet ikke. Kommunenetværk
fremstår dermed som et meget centralt implementeringsgreb.
Netværkene skaber et forum for vidensdeling og erfaringsudveksling mellem kommunerne, hvor
der er plads til en løbende dialog om implementering. På netværksmøderne kan kommunerne
søge ny inspiration til deres lokale implementeringsproces, og samtidig kan de få feedback på
deres egen tilgang til implementeringen. Netværkene giver således mulighed for at dele gode
ideer mellem kommunerne, hvilket kan være med til at løfte implementeringen af reformerne
generelt. Samtidig udgør kommunenetværkene et vigtigt forum for den tværkommunale koordination, hvor tiltag, der går på tværs af kommunegrænser, kan drøftes. Fx kan der koordineres
ift. den virksomhedsrettede indsats, hvor nogle kommuner har flaskehalsproblemer inden for
bestemte brancher.
Det bliver også mere tydeligt for den enkelte kommune, hvor langt de er i implementeringsprocessen, når de kan se deres resultater i lyset af de andre kommuners resultater. Dette kan være
med til at sætte ekstra fokus på implementeringen i de kommuner, der sakker bagud. Derudover
skaber netværkene et forum, hvor best cases kan fremhæves og eksterne aktører kan inddrages
efter behov. Fx kan uddannelsesinstitutioner eller a-kasser inviteres.
5.6.2

Konkrete eksempler på brug af netværk i implementeringen

I Esbjerg Kommune har fire forskellige netværk haft betydning for implementeringen af Sygedagpengereformen. STAR faciliterer et netværk med fire særligt udvalgte kommuner, som benyttes til sparring om reformimplementering. I dette netværk deltager Esbjergs jobcenterchef Pia
Niemann Damtoft, hvilket betød, at hun tidligt i processen fik et godt indblik i intentionerne bag
reformen. Derudover deltager Esbjerg i to netværk faciliteret af AMK Syd; et jobcenterchefnet-
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værk og et sygedagpengenetværk. På disse netværk er reformen blevet drøftet i flere omgange.
Netværkene i AMK-regi fremhæves som nyttige input til implementeringen, men deltagerkredsen
er for stor til, at der kan drøftes konkrete sagsgange og faglige problemstillinger. Det fjerde netværk er et selvgroet praktikernetværk mellem fire kommuner (Esbjerg, Kolding, Vejle og Horsens), hvor fagkonsulenten på sygedagpengeområdet deltager. På dette netværk er der plads til
faglig dialog og det giver derfor stor nytte i forhold til den faglige udvikling på området. Derudover er det et netværk med kommuner, der ligner Esbjerg, hvilket gør den faglige dialog mere
relevant.
Rebild Kommune har i forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen deltaget i
netværk faciliteret af AMK, som de også har haft stor nytte af. Derudover deltager de i et selvgroet netværk med Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune, hvor de drøfter faglige tiltag og
problemstillinger i implementeringen. Kommunerne i netværket går også sammen om ansøgninger til puljer, og de har sammen fået midler fra puljen til opkvalificering af medarbejdere i forbindelse med beskæftigelsesreformen.
5.7

Reorganisering
Reorganisering
Målgruppe: Ledelse og medarbejdere
Hvilke typer reorganisering har været anvendt?
I kommunerne benyttes forskellige typer reorganisering. I undersøgelsen er der identificeret følgende typer:

Ny opgavefordeling blandt medarbejderne

Etablering af nye arbejdsgrupper

Geografisk reorganisering.
Hvornår benyttes reorganisering?
Reorganisering fremhæves i flere kommuner som et hyppigt benyttet implementeringsgreb i forbindelse med
de tidlige faser i reformimplementeringen. En reorganisering kan være med til at sætte fokus på nye intentioner i reformen og kan være med til at allokere og udnytte ressourcerne bedst muligt.
Hos en stor del af kommunerne benyttes reorganisering i planlægnings- og klargøringsfasen, når reformernes indhold og intentioner står klart for ledelsen. En reorganisering kan være med til klargøre organisationen
til den initielle implementering, så der sættes fokus på de nye udfordringer. Reorganiseringens udformning
er afhængig af jobcentrets tidligere organisering, størrelsen af jobcentret og reformens karakter. I løbet af
den initielle implementering gøres der erfaringer med den nye organisering og der ses i kommunerne enkelte eksempler på, at organiseringen justeres, hvis den ikke fungerer efter hensigten.
Forudsætninger for reorganisering
En reorganisering kan være med til at skabe bedre arbejdsgange og målrette indsatserne, men det kan også
skabe utryghed og modvilje blandt medarbejderne. Især hvis reorganiseringen kræver, at medarbejderne
skal arbejde med helt nye opgaver. Derfor fremhæves det som en vigtig forudsætning for, at reorganiseringen lykkes, at der sættes fokus på medarbejdernes motivation. Dette kan gøres ved, at formålet med reorganiseringen kommunikeres klart, eller ved at medarbejderne bliver inddraget i processen.

5.7.1

Hvordan skaber reorganisering nytte i implementeringen?

Reorganisering fremhæves af de fleste casekommuner, som et meget nyttigt implementeringsgreb. Ved implementering af reformer eller reformelementer står kommunerne over for at skulle
ændre praksis, og i flere tilfælde har de vurderet, at det kræver en reorganisering. Ved at gennemføre en reorganisering er det muligt at ændre fokus, så reformens intentioner understøttes
bedst muligt og ressourcerne benyttes bedst muligt.
5.7.2

Konkrete eksempler på brug af reorganisering i implementeringen

Ny fordeling af opgaver mellem sagsbehandlere:
I Vejen Kommune har de etableret en ”alt-i-en-jobguide”, som er en ny betegnelse for sagsbehandlere, der kan afholde alle aspekter af de lediges behov. Disse sagsbehandlere skal i højere
grad fungere som generalister frem for specialister, hvilket kan skabe en mere helhedsorienteret
tilgang til borgeren.
I Horsens Kommune har de i alle afdelinger ansat en til to faglige koordinatorer, som aflaster
afdelingslederen ved at stå for information om reformindhold og praksisændringer, faglig sparring
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og koordinering. Derudover er der sket en opnormering på JAF-teamet fra fem til ni medarbejdere.
Ved implementeringen af beskæftigelsesreformen i Rebild Kommune er de gået væk fra, at medarbejderne er opdelt i sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. De har således reorganiseret,
så alle medarbejderne nu fungerer som både sagsbehandler og virksomhedskonsulent. Denne
reorganisering krævede ligeledes et nyt dokumentationssystem til koordinering, så sagsbehandlerne har et overblik over, hvilke virksomheder der er blevet kontaktet. Men det betød også, at
enkelte medarbejdere opsagde deres job.
I Albertslund Kommune er der ligeledes sket en reorganisering og lokalpolitikerne har bevilliget
midler til ekstra årsværk. I forbindelse med reorganiseringen er medarbejderne blevet tilknyttet
tre spor målrettet særlige borgergrupper.
Etablering af nye arbejdsgrupper:
Etablering af nye arbejdsgrupper er blevet benyttet i Rebild, hvor der er lanceret en ny organisering med tre branchegrupper, hvor medarbejderne har ekstra stor viden om bestemte brancher.
I Horsens er der sket en reorganisering i nye teams, hvor alle sagsbehandlere behandler revurderingssager, da disse vurderes som en væsentlig byrde i kommunen.
Esbjerg Jobcenter har først samlet jobafklaringsforløb og sygedagpengemodtagere i sagsstammerne hos sagsbehandlerne. Der var dog en tendens til, at borgere i jobafklaringsforløb blev
nedprioriteret og derfor blev de to forløbstyper adskilt igen. Sideløbende er der sket en sammenlægning af borgere med fysisk og psykiske problemer, så sagsbehandlerne nu skal kunne varetage begge grupper.
Geografisk reorganisering:
I Jammerbugt Kommune er der oprettet et satellitkontor for unge på det lokale voksenuddannelsescenter. Det har betydet, at de er kommet tætter på den mest centrale uddannelsesinstitution i
kommunen, og de har fået en bedre dialog med de unge om uddannelse.
5.8

Monitorering og data
Reorganisering
Målgruppe: Ledelse og medarbejdere
Hvordan benyttes monitorering og data?
I enkelte casekommuner benyttes monitorering og data til følgende formål i reformimplementeringen:

Som indikator på implementeringsgraden

Til at opgøre progression

Til at vurdere performance i teams

Til at vurdere performance på medarbejderniveau.
Hvornår benyttes monitorering og data?
Brugen af monitorering og data kræver, at der i planlægninsg- og klargøringsfasen udarbejdes en strategi
for, hvilke data der skal benyttes samt hvordan data indsamles og analyseres. Herefter kan data benyttes i
en løbende monitorering af implementeringsgraden gennem den initielle implementering, hvormed der holdes fokus på progression gennem hele implementeringsprocessen. Efter den fulde implementering kan monitorering og data benyttes til at vurdere om niveauet, der er opnået gennem den initielle implementering,
fastholdes.
Forudsætninger for monitorering og data
Brugen af monitorering og data kræver, at de nødvendige data er til rådighed. Hvis ikke de nødvendige data
kan indhentes centralt, bør de indsamles internt i kommunen. For at data kan spille en central rolle i vurderingen af implementeringen, er det vigtigt, at data er valid og at data løbende gøres tilgængeligt uden for
store forsinkelser. Hvis der kan skabes tvivl om, hvorvidt data måler implementeringsgraden, eller hvis data
ikke bliver løbende opdateret, mister monitorering og data nytte som implementeringsgreb.
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Hvordan skaber monitorering og data nytte i implementeringen?

Monitorering og data kan benyttes til at evaluere implementeringen løbende og kan give input til,
hvor der skal justeres i indsatsen. Fokus fjernes fra fornemmelser, anekdoter og følelser og progression i implementeringen vurderes derimod ud fra konkrete og sammenlignelige data.
Monitorering og data fremhæves i enkelte kommuner, som et meget effektivt implementeringsgreb i forbindelse med at vurdere implementeringsgraden. Et løbende fokus på progression er
med til at sætte fokus på den pågældende implementeringsproces – både på leder- og medarbejderniveau. Derudover giver en løbende dataindsamling et konkret billede af implementeringsgraden, som kan fungere om udgangspunkt for drøftelser og justeringer af implementeringsprocessen.
5.8.2

Konkrete eksempler på brug af monitorering og data i implementeringen

Esbjerg er det bedste eksempel på brug af monitorering og data. Her benyttes det systematisk i
implementeringen af sygedagpengereformen. I Esbjerg står to interne proceskonsulenter for indsamling og analyse af data, herefter benyttes den forarbejdede data på tavlemøder på flere niveauer. På møder mellem teamlederne tages der udgangspunkt i nøgletal på de forskellige områder. Det samme gøres på teammøder, hvor teamets og de enkelte medarbejderes nøgletal gennemgås på udvalgte parametre. Det fremhæves at denne praksis er med til at sætte fokus på
progression, og at nøgletallene udgør et udgangspunkt for drøftelse af implementeringen – med
dårlige tal sættes der fokus på hvad der kan gøres bedre, hvis tallene er gode sættes der fokus
på det der fungerer i implementeringen.
5.9

Brug af implementeringsansvarlig og/eller implementeringsgruppe
Implementeringsansvarlig og/eller implementeringsgruppe
Målgruppe: Ledelse og medarbejdere
Hvordan benyttes implementeringsansvarlige og/eller implementeringsgruppe?
Implementeringsansvarlige og/eller implementeringsgrupper benyttes i forskellig grad og i forskellige konstellationer i casekommunerne:

Projektorganisering med styregruppe, projektgruppe og arbejdsgrupper

Brug af implementeringsansvarlig for hele reformen

Brug af implementeringsansvarlig for reformelementer

Brug af implementeringsgrupper/arbejdsgrupper.
Hvornår benyttes implementeringsansvarlig og/eller implementeringsgrupper?
Når der benyttes implementeringsansvarlige og/eller implementeringsgrupper fastsættes der som regel en
organisering i forberedelsesfasen eller i planlægnings- og klargøringsfasen. Der kan vælges en række forskellige organiseringer, men som regel placeres ansvaret eller dele af ansvaret for den videre implementering hos den pågældende person eller gruppe. Herefter vil den implementeringsansvarlige eller implementeringsgruppen have ansvaret for at forberede og klargøre implementeringen i de tidlige faser og herefter
drive udviklingen gennem den initielle implementering.
Forudsætninger for brugen af implementeringsansvarlig og/eller implementeringsgrupper
Den primære forudsætning for brugen af implementeringsansvarlige og/eller implementeringsgrupper er, at
der sættes klare rammer og mål for opgaven og at der løbende følges op på resultaterne. Derudover bør der
afsættes tid og ressourcer til, at de involverede kan indgå aktivt i implementeringsprocessen. Det er også
vigtigt, at de involverede løbende får tildelt klare roller og ansvarsområder i forhold til at løse den samlede
implementeringsopgave.

5.9.1

Hvordan skaber brugen af implementeringsansvarlig og/eller implementeringsgrupper nytte i
implementeringen?

Ved at ansvaret for implementeringen placeres hos en implementeringsansvarlig eller en implementeringsgruppe sikres det, at der holdes fokus på implementeringen. Derudover sikres det, at
der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og følge op på implementeringen. Alt efter hvilket
niveau der inddrages i organiseringen, kan der sikres forankring på både ledelses- og medarbejderniveau.
5.9.2

Konkrete eksempler på brug af implementeringsansvarlig og/eller implementeringsgrupper

I Roskilde Kommune har de i forbindelse med implementeringen af reformen af førtidspension og
fleksjob nedsat en styregruppe med chefer fra social-, sundhed- og beskæftigelsesområdet.
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Dermed var der fra starten sikret en ledelsesmæssig forankring på højeste niveau og der var
etableret et forum, hvor den tværfaglige del af reformen kunne drøftes. Der blev også udpeget
en implementeringsansvarlig på beskæftigelsesområdet og der blev nedsat en arbejdsgruppe,
som har drevet implementeringen frem til nu. Denne organisering er først blevet nedlagt nu, hvor
reformen vurderes som fuldt implementeret.
I Esbjerg Kommune er der i forbindelse med implementeringen af sygedagpengereformen blevet
udpeget en implementeringsansvarlig og derudover er der nedsat en række arbejdsgrupper. Den
implementeringsansvarlige er en fagkonsulent, der fungerer som tovholder for implementeringen
af hele reformen. Derudover er der nedsat arbejdsgrupper, hvor medarbejderne er blevet inddraget i planlægningen, klargøringen og implementeringen af de forskellige reformelementer. Arbejdsgrupperne har bl.a. udarbejdet detaljerede arbejdsgange i programmet QualiWare. Derudover har de løbende drøftet og justeret arbejdsgangene gennem den initielle implementering.
I Vejen og Rebild Kommune har medarbejderinddragelse betydet meget for implementeringen.
Her har alle medarbejderne været inddraget i udarbejdelsen af nye arbejdsgange. Det fremhæves dog, at dette kun har været muligt, fordi der er tale om små jobcentre med meget motiverede medarbejdere.
5.10 Opsamling
Evalueringen viser, at der er forskelle i nytten af de forskellige implementeringsgreb, og at nytten
skifter karakter i løbet af implementeringsprocessen. Dette er illustreret i nedenstående tabel.
Tabel 6: Nytte ved implementeringsgreb fordelt på faser
Forberedelses- og klargøringsfase

Indledende og fulde implementeringsfase

Kompetenceudvikling

Forståelse af formål og indhold og opkvalificering af kompetencer med henblik på at
ruste til de nye elementer i reformen

Efterfølgende opkvalificering af kompetencer med afsæt i erfaringsbaseret viden om
udviklingsbehov

Juridiske og metodiske
vejledninger

Forståelse af formål og indhold, og tilrettelæggelsen af nye arbejdsgange og lovfortolkning
Information om indhold i reform med henblik på at opnå forståelse af lovindhold og
lovkonsekvens
Effektivisering af arbejdsgange og mindskelse af kompleksitet i implementering
-

Mere praksisorienteret understøttelses- og
dokumentationsredskab i samtale med
borgeren
Forum for erfaringsudveksling mhp inspiration, sparring og forbedringsinput til egen
praksis
Justering af snitflader og arbejdsgange

Centralt understøttet kommunenetværk
Reorganisering
Monitorering og data
Implementeringsansvarlig
og/eller implementeringsgruppe

Sikring af fremdrift ift. klargøring og klar
rollefordeling

Monitorering af implementeringsgrad, og
justering af arbejdsgange
Drive og forankre

Kompetenceudvikling vurderes af jobcentercheferne som værende et særdeles nyttigt implementeringsgreb, og i spørgeskemaundersøgelsen er langt størstedelen af jobcentercheferne i høj eller
meget høj grad enige i, at kompetenceudvikling er med til at fremme medarbejdernes forståelse
af den enkelte reforms formål og indhold. Samtidig er medarbejderne generelt positivt indstillet
over for kurser og kompetenceudvikling, og størstedelen er enige i, at kurserne bidrager til at
klæde dem på til at gøre tingene på en ny måde. Fra casebesøgene i kommunerne fremgår det,
at nytten af kompetenceudvikling som implementeringsgreb skifter karakter i løbet af implementeringsprocessen. Mens nytten i forberedelses- og klargøringsfasen primært er knyttet op på at
give medarbejderne forståelse af indhold og formål med reformen, er nytten i den initielle og
fulde implementering knyttet op på, at medarbejderne kan få opkvalificeret deres kompetencer
på baggrund af erfaringerne fra dagligdagen.
Derudover vurderer de kommunale chefer, at juridiske og metodiske vejledninger er gode til at
informere medarbejderne om intentioner og formål med en specifik reform, men fremhæver også, at særligt metodevejledninger kan være med til at klæde medarbejdere på til nye arbejdsgange og opgaver. Jobcentercheferne fremhæver dog, at de metodiske vejledninger kun i be-
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grænset omfang er praksisnære, og flere medarbejdere er utilfredse med timing af både de juridiske og metodiske vejledninger, der er tilgængelige for sent i implementeringsprocessen. Nytten
af de juridiske og metodiske vejledninger skifter karakter i implementeringsprocessen. Casebesøgene tegner et billede af, at de i forberedelses- og klargøringsfasen særligt har nytteværdi ift. at
give medarbejderne viden om reformen og klæde dem på til nye arbejdsgange og opgaver, mens
de i den initielle og fulde implementeringsfase særligt har nytte som understøttelsesredskab i
sagsbehandlernes samtaler med borgerne.
Kommunenetværk fremhæves særligt af lederne som et effektivt implementeringsgreb, der effektivt understøtter kommunernes reformimplementering. Erfaringerne fra casekommunerne
viser, at netværkene ændrer karakter gennem implementeringsprocessen og har forskellig nytte i
hver implementeringsfase. I forberedelses- og klargøringsfasen kan kommunerne således sparre
med hinanden om, hvordan reformen og lovgivningen skal tolkes og imødegås og dele ideer og
sparre om, hvordan de kommer godt i gang med implementeringen. I den indledende og fulde
implementeringsfase anvendes netværkene i højere grad som forum for erfaringsudveksling,
hvor kommunerne kan drøfte problemstillinger i implementeringen og best cases kan fremhæves.
Efter den fulde implementering kan netværkene også give input til optimering og videreudvikling
af indsatser i drift.
Derudover fremhæves reorganisering i de fleste casekommuner som et meget nyttigt internt
implementeringsgreb. Ved at gennemføre en reorganisering kan enheder specialeres og medarbejdernes opgaveportefølje begrænses, for derigennem at sikre den optimale udnyttelse af ressourcer, men også mindske kompleksiteten for medarbejderne i implementeringen af en omfattende reform. Erfaringerne fra casekommunerne viser, at reorganisering som regel kun foregår i
den forberedende og klargørende fase, men i enkelte tilfælde anvendes det også i den indledende
implementering til justering af snitflader og arbejdsgange mellem enheder og teams på baggrund
af erfaring.
Monitorering og data fremhæves i enkelte casekommuner som et nyttigt implementeringsgreb.
Monitering og data muliggør således et løbende fokus på progression og er med til at sætte fokus
på den pågældende implementeringsproces – både på leder- og medarbejderniveau. Derudover
giver en løbende dataindsamling et konkret billede af implementeringsgraden, som kan fungere
om udgangspunkt for drøftelser og justeringer af implementeringsprocessen. I modsætning til
reorganisering finder monitorering og data kun anvendelse i den indledende og forberedende
implementeringsfase, idet reformen skal træde i kraft før, der kan monitoreres på de nye indsatser. Efter den fulde implementering kan monitorering og data benyttes til at vurdere om niveauet, der er opnået gennem den initielle implementering, fastholdes.
Implementeringsansvarlige og/eller implementeringsgrupper benyttes i forskellig grad og i forskellige konstellationer i casekommunerne, men fremhæves på tværs af kommunerne som værende et nyttigt implementeringsgreb. Udpegning af implementeringsansvarlig og/eller implementeringsgruppe sker som regel altid indledningsvist i den forberedende fase, hvorfor implementeringsgrebet som sådan ikke skifter karakter i løbet af implementeringsprocessen. Til gengæld skifter funktionen og formålet med den implementeringsansvarlige og gruppens karakter i
løbet af implementeringsprocessen, og fra at forberede og klargøre reformimplementeringen i
forberedelses- og klargøringsfasen, er formålet i højere grad at drive implementeringen gennem
den initielle implementering, og derefter forankre implementeringen i den fulde implementeringsfase.

Rapport

46

BILAG 1
METODENOTE

1.1

Kort om metode og datagrundlag
Evalueringen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. jobcenterchefer samt afdelingsledere og medarbejdere fra et udsnit af landets jobcentre. De to spørgeskemaundersøgelser
er gennemført i perioden 27.10.2015-23.11.2015. Inden gennemførelsen blev jobcentercheferne
bedt om at indsende kontaktoplysninger på 18-20 medarbejdere. I alt 41 kommuner har indsendt kontaktoplysninger. Således er der indsamlet kontaktoplysninger på 764 medarbejdere,
hvoraf 653 medarbejdere har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 85. Omvendt har 63 ud af 91 jobcenterchefer besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på
69. Udover den opnåede svarprocent har målet været at sikre repræsentativitet i begge undersøgelser ift.:


Jobcenterklynge



Geografi



Kommunestørrelse.

Denne repræsentativitet vurderes opnået.
Målgruppe

Population

Respondenter

Svarprocent

Jobcenterchefer
Medarbejdere og
teamledere

91
764

63
653

69 %
85 %

Derudover blev der gennemført casebesøg i 10 kommuner, hvor der blev gennemført interviews
med jobcenterchefen, en afdelingschef og/eller teamleder og fokusgruppeinterview med medarbejdere og frontpersonale. I hver kommune var fokus på en case bestående af en konkret reform
og dertilhørende implementeringsgreb.
I udvælgelsen af casekommuner opstillede vi i alt tre kriterier:





Implementeringsindikatorer: Der blev opstillet implementeringsindikatorer for de fire reformer, som havde til formål at give en indikation af implementeringsgraden i kommunerne.
Ved udtræk af data fra jobindsats blev der udregnet en score over kommunegennemsnittet
på flest implementeringsindikatorerne på én af de fire reformer
Geografisk placering
Anbefalinger fra AMK’erne – AMK’erne skulle have anbefalet/sagt god for, at kommunen
har været god til implementering af den enkelte reform.

Rapport

47

På baggrund af de tre kriterier blev der udvalgt 10 bud på relevante casekommuner til de dybdegående casestudier. Den endelig udvælgelse af kommunerne foregik i samarbejde med STAR og
kan ses i tabellen nedenfor
Reform

Casekommune

Interviewpersoner

Reform af førtidspension
og fleksjob

Roskilde





Jammerbugt

Kalundborg
Kontanthjælpsreform
Kolding

Horsens

Sygedagpengereform

Vordingborg

Esbjerg

Rebild

Beskæftigelsesreform

Albertslund
Vejen

1.2


































Arbejdsmarkedschef
Afsnitsleder
Fagkonsulent og tovholder for
rehabiliteringsteamet
To medarbejdere
Arbejdsmarkedschef
Afdelingsleder
To medarbejdere
Arbejdsmarkedschef
To teamledere
To medarbejdere
Arbejdsmarkedschef
Unge- og uddannelseschef
Teamleder
Faglig Koordinator
To medarbejdere
Jobcenterchef
Afdelingsleder
Faglig koordinator
Fire medarbejdere
Arbejdsmarkedschef
Afdelingsleder
Tre medarbejdere
Jobcenterchef
Kontorchef
To teamledere
Tre medarbejdere
Arbejdsmarkedschef
Teamleder
To medarbejdere
Jobcenterchef
Teamleder
Tre medarbejdere
Jobcenterchef
Teamleder
Tre medarbejdere

Analyser i spørgeskemaundersøgelserne
Data fra begge spørgeskemaer er inden dataanalysen renset, så kun gennemførte spørgeskemaer er medtaget i analysen. I surveyen til landets jobcenterchefer var formålet at afdække kommunernes vurdering af de udvalgte implementeringsgreb på et overordnet niveau suppleret med
konkrete eksempler på implementeringsgreb. Denne survey er derfor bygget op om følgende
områder:


Afdækning af tilgang til og brug af lokale implementeringsgreb



Kendskab til og brugen af implementeringsgreb



Årsager til, at de ikke anvendes



Vurderet udbytte af implementeringsgreb for ledelse og medarbejdere



Erfaringer med timing, herunder grebenes virkning i forskellige faser (forberedelse, klargøring, initiel implementering, fuld implementering).
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Undersøgelsens anden survey blev gennemført blandt:


Sagsbehandlere, der arbejder med forsikrede ledige



Sagsbehandlere, der arbejder med kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere
og/eller personer i ressourceforløb (herunder forskellige målgrupper, job- og uddannelsesparate, aktivitetsparate)



Sagsbehandlere fra sygedagpengeområdet



Virksomhedskonsulenter



Mellemledere/teamledere fra ovennævnte områder.

Formålet med denne survey var sammen med interviews i casekommunerne at opnå en nuanceret forståelse af virkningen af de udvalgte implementeringsgreb. Survey til medarbejderne er
derfor bygget op om følgende områder:

1.3



Baggrundsinformation: Organisation, stilling etc.



Kendskab til reformens intentioner og centrale elementer



Vurdering af drivkræfter og barrierer for implementering



Medarbejdernes anvendelse af udvalgte implementeringsgreb fra STAR.

Regressionsanalyser
Udover ovenstående analyser har vi også gennemført en række regressionsanalyser med det
formål kausalt at undersøge, hvilke implementeringsgreb der har størst betydning for kommunernes grad af implementering af reformerne som vist i nedenstående tabel.
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Uafhængige variable

Spørgeskema

I hvilken grad har kommunen anvendt eller gennemført følgende implementeringsaktiviteter målrettet medarbejderne?
Hvilke ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag har I benyttet til at
understøtte implementeringen af reformer i jobcentret?
I hvilken grad har disse forhold fremmet eller hæmmet implementeringsprocessen?
Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De udbudte kurser er…
Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De udbudte juridiske vejledninger er…
Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De udbudte metodevejledninger/håndbøger er…

Jobcenterchefer

I hvilken grad vurderer du at it-værktøjer er med til at styrke de lediges
jobsøgning?
I hvilken grad vurderer du, at it-værktøjer styrker medarbejdernes rådgivning til den ledige?
I hvilken grad vurderer du, at følgende aktiviteter har styrket medarbejdernes reformimplementering?

Hvor langt mener
du alt i alt, I er med
implementeringen
af de fire reformer i
jeres kommune?

Er du enig eller uenig i følgende udsagn? Den udbudte implementeringsstøtte har samlet set (styrket som leder)
Hvad er dit kendskab til reformen og dens intentioner?
Hvordan har du været involveret i reformen?
I hvilken grad vurderer du, at jobcentrets implementering af reformen
har været karakteriseret ved….
I hvilken grad har disse forhold fremmet eller hæmmet implementeringsprocessen?
I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn?
Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De udbudte juridiske vejledninger er…
Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De udbudte metodevejledninger/håndbøger er…
Hvilke af følgende it-værktøjer har du anvendt i dit daglige arbejde?
I hvilken grad vurderer du, at it-værktøjer er med til at styrke de lediges
jobsøgning?
I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn?
I hvilken grad vurderer du, at følgende aktiviteter har styrket dit arbejde
med reformimplementering?
Er du enig eller uenig er i følgende udsagn? (de eksternt udbudte implementeringsaktiviteter)

Medarbejdere
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Modellerne er undersøgt i forskellige multivariate konstellationer uden nogen af dem viste signifikant forklaringskraft.
1.4

Indekskonstruktioner vedrørende implementeringsproces
Der er desuden konstrueret en række indeks med henblik på at analysere sammenhænge mellem
kommunernes brug og nytte af implementeringsgreb. Der er konstrueret fire indeks:
 Brug af medarbejderrettede implementeringsgreb
 Brug af organisatoriske implementeringsgreb
 Kvaliteten af implementeringsprocessen
 Medarbejderparathed.
I det følgende vises deskriptive data for de fire indekskonstruktioner.

1.4.1

Medarbejderrettede implementeringsgreb

Dette indeks er baseret på jobcenterchefernes svar på nedenstående fem spørgsmål, der er lagt
sammen og indekseret på en skala fra 0-1. En høj værdi angiver, at jobcenterchefen har svaret i
meget høj grad på alle spørgsmål.

Distribueret skriftligt information og materialer til
medarbejdere

15%

Informeret og drøftet reformer på møder med
medarbejdere

42%

31%

37%

Afholdt interne temadage for medarbejdere

24%

Gennemført interne
kurser/kompetenceudviklingsaktiviteter

25%

Foretaget løbende opfølgning på praksisændring
blandt medarbejdere fx via sagsgennemgang eller…

60%
42%

23%

54%
49%

29%
18%
25%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad
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Nedenstående figur viser kommunernes fordeling og tydeliggør således variationen i kommunernes brug af medarbejderrettede implementeringsgreb.

1.4.2

Organisatoriske implementeringsgreb

Dette indeks er baseret på jobcenterchefernes svar på nedenstående spørgsmål, der er lagt
sammen og indekseret på en skala fra 0-1. En høj værdi angiver, at jobcenterchefen har svaret i
meget høj grad på alle spørgsmål.

Udpeget projektleder eller
implementeringsansvarlig

23%

26%

Nedsat arbejdsgruppe/implementeringsteam

31%

Udarbejdet og kommunikeret
implementeringsplan

31%

Udarbejdet lokale informationsmaterialer og
vejledninger
Udarbejdet relevante
procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser

28%

13%

52%

26%

51%

21%

24%

7%

53%

17%

54%

18%

38%
54%

Metodeudviklingsprojekter

30%

33%

IT

32%

30%

Lederudvikling

0%
I nogen grad

21%

31%

18%

Varetaget ledelse, herunder løbende opfølgning på
7%
fremdrift og udfordringer
Varetaget forandringsledelse, herunder meningsskabelse og kommunikation af formål og gode…

23%

39%

36%

Sikret tid og ressourcer til implementering
Anvendt lokale data til opfølgning på
implementering

31%

I høj grad

48%
20%

28%
13%
7%
20%

40%

60%

8%
80%

100%

I meget høj grad

Igen fremgår det, at der er relativt stor variation i kommunernes brug af organisatoriske implementeringsgreb.
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Proceskvalitet

Dette indeks er baseret på medarbejdernes svar på nedenstående spørgsmål, der er lagt sammen og indekseret på en skala fra 0-1. En høj værdi angiver, at jobcenterchefen har svaret i
meget høj grad på alle spørgsmål.

Klare mål og succeskriterier

44%

En klar rolle- og ansvarsfordeling

36%

Den fornødne tid og ressourcer til implementering

37%

At berørte medarbejdere har ejerskab til reformen

38%

At der er udviklet relevante
procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser

34%
41%
9%

35%

At ledelsen har haft tilstrækelligt fokus på
implementering og leveret den nødvendige…
At berørte medarbejdere har fået den fornødne
introduktion og er klædt på til opgaven
At information har været kommunikeret klart og
tydeligt til medarbejdere på alle niveauer
Løbende opfølgning på fremdrift og udfordringer

38%

9%

1%
34%

40%

At ledelsen har fulgt op på din deltagelse i reformen

7%

33%
34%
34%

43%

32%

42%

29%

41%

32%

7%
8%
8%
9%
6%
7%
7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad
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Nedenstående figur viser variationen mellem kommunerne i forhold til medarbejdernes samlede
vurdering af implementeringsprocessen.

1.4.4

Proceskvalitet

Dette indeks er baseret på medarbejdernes svar på nedenstående spørgsmål, der er lagt sammen og indekseret på en skala fra 0-1. En høj værdi angiver, at jobcenterchefen har svaret i
meget høj grad på alle spørgsmål.

Jeg har et indgående kendskab til reformens formål og
intentioner

19%

48%

Jeg har et indgående kendskab til reformens indhold

18%

51%

Jeg føler mig klædt på til at implementere reformen i
mit daglige arbejde

26%

Jeg føler mig overbevidst om at reformen vil ændre
praksis til gavn for borgerne

31%

29%

48%

46%

23%

22%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad
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Test for sammenhæng

Der er testet for bivariate sammenhænge mellem de enkelte indeks. Heraf fremgår, at der ikke
er signifikant sammenhænge mellem de to typer implementeringsaktiviteter og proceskvalitet.
Der er signifikant positiv sammenhæng mellem proceskvalitet og medarbejdernes parathed. Der
er således en positiv sammenhæng mellem medarbejdernes vurdering af implementeringsprocessen (klare mål, rammer, ressourcer, ledelsesopfølgning, mv.) og hvorvidt medarbejdernes parathed (kendskab, føler sig klædt på til reformen, føler sig overbevist om gavn af ny praksis).

Medarbejderrettede
implementeringsgreb
Proceskvalitet
Organisatoriske
implementeringsgreb

Medarbejdernes
parathed
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BILAG 2
FORSKNINGSMÆSSIGE TILGANGE TIL IMPLEMENTERING
Policy implementation

Implementation science

Origin

Political science/public administration
Established in the 1970’s as a response to implementation failures of public reforms

Evidence based medicine Established in the
1990’s to support utilization and implementation of
evidence to reduce the research–practice gap

Main theoretical
positions

Top down approaches (1st generation): Implementation was described from the perspective of
central government policy makers. Often explorative studies of the policy cycle (e.g. agenda setting, policy formulation, legitimation, implementation and evaluation).

Evidence based medicine
Producer-push conceptualization: The research–
practice relationship was viewed as unidimensional
and linear, with a flow of knowledge from the research community into the practice arena

Bottom-up approaches (2nd generation) focused on contextual variables at the bottom as the
policy evolved in the complex process of translating policy intentions into action. Lipsky analyzed
‘street-level bureaucracy,’

Implementation
object

Implementers

Context

Implementation
strategies

Integrated models (3rd generation)
Seeking to reconcile the two approaches by developing synthesized models and frameworks. (e.g.
Integrated Implementation Model, the Communication Model of Inter- Governmental Policy Implementation13
Broad scope and definition

Narrow scope and definition

Policy e.g., a law or a regulation, developed by
politicians and other policy makers

Specific clinical practice which has been found to
be effective in research.

Frontline staff and organizations, such as
governmental authorities and public and private
entities
The context for policy implementation is diverse
and constitutes both individual, organizational and
societal factors (across different policy areas) that
might affect policy outcomes

Health care practitioners (doctors, nurses, etc.)

Typically defined as policy instruments

Typically defined as implementation facilitators
(enablers, drivers, etc.)

Policy implementation research considers strategies to be an integral part of the policy itself.
Hence few policy implementation researchers have
established what instruments might be most
effective.
Methodological approach

Evidence based practice
User–pull conceptualizations: The research–practice
relationship was viewed a process of learning in
which healthcare professionals blend explicit research-based knowledge with implicit practice-based
knowledge as they translate, adapt, and renegotiate
research findings to make sense of them within the
context of their everyday work

Primarily healthcare settings typically operationalized as inner (organizational) and outer (societal)
context

Effectiveness of various approaches are continuously
synthesized and assembled in systematic reviews.

Both positivist approaches (top-down) and interpretivist/social constructivist (bottom up)

Variety of research methodologies, including the use
of both observational and researcher-controlled
experimental studies of implementation strategies

Primarily qualitative case studies of “natural”
occurrences. 3rd generation emphasized longitudinal study designs and comparative multiple case
studies to increase the number of observations.

Primarily quantitative

Adapted from Nilsen, P., Stahl, C., Roback, K., Cairney, P., & Ståhl, C. (2013). Never the twain shall meet? - a comparison of
implementation science and policy implementation research. Implementation Science.
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