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6 gode råd - omgang 2 

Den langsomme genåbning har været i gang nogle uger, og de mindre 
børn er så småt ved at genfinde hverdagen – på en noget ny og ander-
ledes facon. Samtidig er en udligningsreform faldet på plads, hvilket 
får betydning for de kommende budgetforhandlinger. 
 
Denne pakke med råd tager fat i de nysgerrige tilgange, vi skal have til 
læring af Covid-19. Samtidig fokuserer de på den stabile drift, som skal 
opretholdes. 
 
 
# 1: Nyt perspektiv på service og organisationsopbygning 
I nedlukningen kan det vise sig, at der er områder, som har fungeret 
bedre end forventet trods manglende kommunal støtte eller ressour-
cer – herunder det specialiserede område, støttefunktioner, stabs-
funktioner mm.  
 
Overvej en proces, hvor hver afdeling, forvaltning og/eller funktion 
evaluerer og drager læring af perioden. Det vil betyde, at organisation 
skal turde holde spejlet op foran sig selv og bringe ny læring ind i rum-
met for at se, om midler og ressourcer kan bruges mere smart. Lige-
som det kan være en kærkommen mulighed for at efterse, om organi-
sationen er opbygget mest hensigtsmæssigt.  
 
Har vi i denne periode fået øje på, at vi samarbejder bedre på nye må-
der? Og kan dette understøttes og bibeholdes ved, at vi ændre på or-
ganiseringen eller ligefrem selve organisationen? 
 
Nogle borgere kan have haft det svært i nedlukningen og savnet den 
støtte, de plejer at få, men er der også borgere, som har ressourcer, vi 
ikke tillagde betydning før?  
 
 
# 2: Det nye samfundssind 
Covid-19 har vist os, at vi som samfund kan og vil meget i en presset 
situation, hvor vi fælles skal tage ansvar. På den baggrund kan der 
være ressourcer i det frivillige, som i højere grad er parate til at indgå i 
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mere forpligtende fællesskaber. Udnyt momentum og se, om der i din 
kommune skal være grobund for mere samskabelse.  
 
# 3: Samskabelse internt i organisationen 
Nedlukningen og de præmisser og vilkår, der udspillede sig, har vist, at 
vi kan. Denne fællesskabsfølelse og praksis skal bibeholdes og benyt-
tes også i tiden efter. 
 
Sæt MED i spil i forhold til at tænke med omkring flere fællesskaber på 
tværs af forvaltninger og ressortområder.  
 

 
# 4: Anlægsprojekter – find de gemte projekter frem 
2020-anlægsloftet er sat fri, og det kalder på, at der kigges på de min-
dre projekter, som muligvis har været sat på pause grundet det faste 
anlægsloft. Der kan være behov for en hurtig kapacitetsopbygning 
samt igangsættelse af de konkrete projekter - herunder prioritering af 
ressourcer til det. 
 
Sæt gang i planlægningen og fokuser på de mindre opgaver som kan 
indfris i dette år. 
 
 
# 5: Få styr på udbud og efterspørgsel 
Det er en overvejelse værd, om Covid-19 har rykket ved de tilgange, 
som kommunen normalt har for deres visitationer, og om dette bør 
have indflydelse på kapaciteten. Visitationerne har ligget stille på 
nogle områder, mens borgernes motivationen for at flytte på pleje-
center kan have skubbet sig. 
 
Genbesøg kapacitetsanalyserne på de forskellige områder. Har Covid-
19 perioden rykket behovsdatoerne, og kan der være behov for en 
værdianalyse af borgernes motivation for eksempelvis at skulle flytte 
på plejecentre.  
 
 
# 6: Ældretilbud – et særligt risikoområde 
Vi er i den grad blevet opmærksomme på, at de ældre er en risiko-
gruppe, når epidemier rammer, og det er nok ikke sidste gang, vi ram-
mes af en epidemi. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at kigge på 
den måde, ældretilbuddene er organiseret, og om aktivitetscentrene 
og plejecentrene er gearet til at rumme behovet. 
  


