
 
 

 
 

 

Værdier som netværk er særligt velegnet til at skabe 

Øget oplevet kvalitet for borgeren 

At skabe løsninger som tilfredsstiller eller øger borgerens op-

levede kvalitet af den nuværende velfærdsservice. Det handler 

om at understøtte, skabe eller forandre servicen, med henblik 

på at de borgere der benytter sig af serviceydelsen oplever at 

kvaliteten øges.  

Helhedsorienteret og koordineret velfærd 

Der kan skabes helhedsorienteret og koordineret velfærd, 

med henblik på at skabe en sammenhængende velfærd for de 

borgere, hvis borgerforløb går på tværs af kommunens afde-

linger. Det kræver nye arbejdsgange og tværgående strukturer 

med henblik på koordinering, så borgerne oplever helhedsori-

enteret velfærd i mødet med kommunen. 

Effektivitet 

Der kan skabes en effektiv offentlig sektor, som sikrer spar-

sommelighed og en omkostnings-bevidst velfærdsproduktion 

med øje for fælles ressourcer: at kommunen f.eks. bruger vi-

den og kompetencer der findes på tværs af afdelinger og fag-

professionelle, frem for ekstern konsulentbistand, at der tæn-

kes på tværs af budgetter og medarbejderressourcer, at der 

bruges bygninger omkostningsbevidst og sikres rettidighed. 

Formålet er at sikre at service-ydelser skaber effekt som svarer 

overens med ydelsens omkostning (value for money). 

Nye samarbejder 

Der kan skabes nye samarbejder mellem velfærdsinstitutio-

ner/administration og byen/samfundet, så byen/samfundet er 

med til at udvikle velfærd, samproducere og levere velfærd. 

Det kan bl.a. være samarbejder mellem velfærdsinstitutioner 

og foreningslivet, interesseorganisationer, vidensinstitutioner, 

frivillige osv. Det ses f.eks. med Natteravnene som supplerer 

politiet i at skabe tryghed i nattelivet eller når foreningslivet 

bidrager til kommunens arbejde med udsatte unge. 

 

Innovation  

Der kan skabes nye løsninger, som sikrer at kommunen er flek-

sibel og evner at tilpasse sig samfundets konstante ændringer 

og udvikle løsninger på komplekse problemstillinger. Det kræ-

ver risikovillighed og at der testes løsninger, hvis udfald ikke 

kendes på forhånd og som potentielt kan fejle undervejs. In-

novation kan f.eks. være i form af nye serviceydelser, nye or-

ganiseringer, nye produkter. 

Aktivt medborgerskab og borgerdrevne initiativer 

Der kan skabes forudsætninger for borgerdrevne initiativer, 

ved at kommunen faciliterer, opfordrer til og understøtter ak-

tivt medborgerskab og borgerdrevne initiativer. Det handler 

om at styrke borgernes mulighed og kompetencer til at skabe 

og drive initiativer der bidrager til fællesskabet, og som kræver 

at kommunen er responsiv og understøttende.  

 

Borgerdeltagelse 

Der kan skabes forudsætninger for at borgerne kan deltage og 

bidrage til at udvikle den offentlige politik og service. Som of-

fentlig sektor og politisk organisation har vi brug for borgernes 

perspektiver hvis vi skal lykkes. Det fordrer at vi fremmer bor-

gernes deltagelsesmuligheder i de demokratiske processer og 

understøtter et politisk samspil med byen og borgerne.  

Balancering af interesser  

Der kan skabes løsninger der i tilstrækkelig grad tilfredsstiller 

alle involverede og balancerer interesserne hos de deltagende. 

Alle deltager fordi de er berørte eller har noget på spil i sagen, 

og der er gensidig afhængighed for at finde en fælles løsning. 

Det skaber stabilitet når der findes fælles løsninger som til-

fredsstiller de berørte.  

Mestring og borgere som medproducenter af egen velfærd  

Der kan skabes rum og kompetencer til at borgere kan med-

skabe deres egen velfærd. Det handler om at udvikle struktu-

rer, medarbejderkompetencer og arbejdsgange, som inddra-

ger borgere i udvikling af egen velfærd og sikrer at den fagpro-

fessionelle og borgeren sammen finder ud af, hvordan borge-

ren kan styrkes til at mestre eget liv,  opnå selvstændighed og 

selvhjulpenhed. 

Stærke relationer og kendskab til hinanden  

Der kan skabes relationer mellem kommune og borgere, rela-

tioner internt i kommunen og relationer mellem forskellige 

borgergrupper i samfundet. Dannelsen af relationer er med til 

at skabe kortere afstand mellem mennesker, et større netværk 

at aktører med forskellig viden og kompetencer, større hand-

lekraft i byen og i kommunen, samt hurtighed og fleksibilitet i 

arbejdsgange. 

Medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling 

Der kan skabes trivsel for medarbejdere, så de oplever mening 

og entusiasme i arbejdslivet, bliver mere produktive og mere 

innovative. Der kan skabes forudsætninger for at ansatte læ-

rer, skaber viden og udvikler sig professionelt.  

Andre… 
Og så er der også mange flere værdier, som de enkelte net-
værk fremmer og skaber, og som er specifikke dagsordener in-
denfor det tema, der arbejdes med. Måske skal du også have 
øje for dem? 


