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1 Abstract 

This thesis is about the examination of resource effecientcy and innovation in relation to cocreation. 

 

In the fall of 2015, the local council in the municipality of Gentofte decided to change the political way of 

working. The municipality of Gentofte wanted to develop policies and strategies in collaboration with its 

citizens, local companies and other stakeholders. Therefore, it was decided by the local board that 

temporary task forces consisting of politicians, citizens, and other stakeholders should collaborate on the 

political development within the municipality. This initiative was launched under the name “New political 

way of working in the municipality of Gentofte”. 

It was the intention to turn the political process on its head in an effort to ensure that citizens, 

stakeholders, and local politicians first develop policies and strategies together after which they’re 

processed by the local board. The goal was to strengthen the political leadership. 

Furthermore, it was the expectation that this would result in decisions in harmony with the needs and 

wishes of the citizens while creating new and innovative solutions and effective use of resources. 

There’s an increased focus on innovation both in research and in the public sector. Innovation in the public 

sector has made its way to the top of the political agenda nationally and internationally. This is because 

innovation plays a vital role in efforts to tackle global challenges, for example regarding environment and 

climate, but also in strengthening competitiveness. The public sector is under pressure in economic and 

demographic terms, where it sees an increasing demand for public services. In connection with this, 

innovation and resource efficiency are necessary if the public sector is to solve these challenges. 

The jury is still out on the efficacy of cocreation, its results and their effects, and more research is needed in 

this area. 

Therefore, it is the focus of this thesis to determine to what extent cocreation leads to its desired results. 

The effort to answer this question is made by analyzing two outputs from a temporary task force whose 

focus was the integration of fugitives.  

The task force gave its recommendations and launched an initiative with the aim to secure employment for 

the fugitives. These outputs have been analyzed with this goal in mind to determine their innovative value 

and resource efficiency. 

The analysis showed that the majority of the recommendations made by the task force could not be 

characterized as innovative, while a few of them could. Furthermore, the analysis determined that the 

initiative in general terms could not be chracterized as innovative, whereas a few of its elements could be 

characterized as innovative. 

 

The costs of this initiative were in line with previous initiatives, but with more positive results regarding 

securing employment for the fugitives for the first group that participated. The results for the remaining 

groups were in line with previous initiatives. 
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2 Indledning 

Kommunalbestyrelsen i Gentofte kommune besluttede i efteråret 2015 at ændre den politiske arbejdsform. 

Gentofte kommune havde gode erfaringer med borgerinddragelse og lokalpolitikerne ønskede at udvikle 

politikker og strategier sammen med borgere, foreninger, eksperter og andre samarbejdspartnere i en 

række midlertidige opgaveudvalg. Beslutningen blev lanceret under overskriften ”Ny politisk arbejdsform i 

Gentofte kommune”.  

Beslutningen medførte en institutionel ændring af kommunalbestyrelsens arbejdsform, som bestod i at en 

stor del af de traditionelle månedlige møder i de stående fagudvalg, blev afløst af lokalpolitikernes arbejde i 

de såkaldte ”Opgaveudvalg” eller ”§ 17, stk. 4 udvalg” som refererer til at udvalgene er nedsat jf. den 

kommunale styrelseslov § 17, stk. 4. 1 

Opgaveudvalgene adskiller sig, i hovedsagen, fra de stående fagudvalg ved, at åbne op for deltagelse af 

andre medlemmer end kommunalbestyrelsesmedlemmerne og ved, at de er midlertidige og rådgivende 

udvalg uden formel beslutningskompetence. Beslutningen om nedsættelse og sammensætning af 

opgaveudvalget træffes af kommunalbestyrelsen, ligesom kommissoriet der beskriver baggrund og formål 

for opgaveudvalgene også skal vedtages af kommunalbestyrelsen. 

Sammensætningen af et opgaveudvalg består typisk af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 borgere, 

som udpeges på baggrund af deres individuelle kompetencer. 

En af intentionerne er, at den politiske proces skal ”vendes på hovedet”, så borgere, interessenter og 

lokalpolitikere først udvikler politikker og strategier sammen, hvorefter de behandles i 

Kommunalbestyrelsen. Forventningen er at den politiske ledelse styrkes. Lokalpolitikerne skal bruge deres 

tid på at formulere politik og ikke på enkeltsager eller blot nikke til forvaltningens indstillinger. 

Forventningen er også, at det vil medføre effektive beslutningsprocesser, der harmonerer med borgernes 

behov og ønsker, nye og innovative løsninger samt effektiv ressourceanvendelse. 

I det første år, 2015, blev der nedsat 8 opgaveudvalg, som skulle give et godt erfaringsgrundlag. Arbejdet 

skulle evalueres og danne udgangspunkt for det videre arbejde med den nye politiske arbejdsform. Siden 

da er der oprettet 25 nye opgaveudvalg og 10 er planlagt for 2019. 

Jeg har som sekretariatschef på erhvervs og arbejdsmarkedsområdet i Gentofte kommune arbejdet med et 

af de første 8 opgaveudvalg som blev sat i søen ”Opgaveudvalget – Erhvervspolitik for Gentofte kommune”. 

Opgaveudvalgets opdrag var at udarbejde et forslag til formuleringen af Gentofte kommunes 

erhvervspolitik, herunder strategiske fokusområder, målsætninger og forslag til konkrete initiativer. 

Det politiske fagudvalg på erhvervsområdet var også helt nyt. Der havde ikke tidligere eksisteret et stående 

fagudvalg med ”Erhverv” som selvstændigt ressortområde, og der var heller ikke tidligere formuleret en 

samlet erhvervspolitik for Gentofte kommune. Denne ”friskhed” ved både fagområdet og den nye politiske 

arbejdsform, gjorde i sig selv opgaverne omkring opgaveudvalgets arbejde både spændende og interessant.   

Mine ledelsesmæssige opgaver omfattede helt overordnet, at opgaveudvalget kom godt fra start, havde en 

god proces og kom godt i havn i forhold til opdraget. Mere konkret handlede det om hvordan opgaven 

                                                        

1 Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til 

udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående 
udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres 
virksomhed (Retsinformation.dk (2018)). 
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kunne gribes an og en tæt dialog med det politiske formandskab undervejs med kommissorium, 

tilrettelæggelse af proces o.l.  

Herudover har jeg deltaget i alle udvalgets møder. Dels som facilitator og dels som faglig oplægsholder hvor 

jeg har givet input til udvalget undervejs i processen. Jeg har altså haft lejlighed til at følge opgaveudvalgets 

arbejde på helt tæt hold gennem de cirka halvandet år som processen strakte sig over. Min 

ledelsesfunktion på erhvervsområdet betød, at jeg også havde et ledelsesmæssigt ansvar for den 

efterfølgende realisering af opgaveudvalgets arbejde. 

En af de ting som har vakt min mere teoretiske interesse er, at forskningen omkring samskabelse peger på, 

at nogle af de primære barrierer for at samskabelsesinitiativer lykkes, kan findes blandt ledere og 

fagprofessionelle.  Selvom det er et blandt flere forhold, så peger forskningen på, at (dårlig) ledelse, 

modvilje hos fagprofessionelle, i relation til det fornuftige i overhovedet at inddrage borgere i 

samskabelsesinitiativer omkring forhold der har betydning for dem, kan være på spil her. 

Det er en gennemgående iagttagelse i forskningen. Den har påkaldt sig min nysgerrighed. Kan det virkelig 

være rigtigt? Min nysgerrighed er også krydret med en vis indignation og skepsis 

På den ene side, så kan jeg meget vel genkende de konkrete eksempler som bliver givet, fra mine egne 

erfaringer og praksis. Der er bestemt mange ting, som jeg mener kunne og burde være gjort bedre, af 

mange forskellige årsager. På den anden side, så er min oplevelse også, at der i hovedsagen er rigtig mange 

både ledere og fagprofessionelle, der gør sig umage og mange anstrengelser for, at få 

samskabelsesinitiativer til at virke i forhold til de anvisninger og idealer som samskabelse omfatter. 

Kan disse iagttagelser nuanceres? Hvad er de mere uddybende begrundelser, når fagprofessionelle 

åbenbart optræder mange gange som barrierer for samskabelse.  

Sat på spidsen så markedsføres samskabelsesinitiativer ofte ved at samskabelse, under de rette betingelser, 

næsten pr. automatik vil føre frem til nye og innovative løsninger. 

I forhold til deltagelse og inddragelse, så kan man spørge om selve inddragelsen af de relevante og berørte 

parter i sig selv vil føre frem til gode og innovative løsninger, under de rigtige rammer og facilitering? Kan 

man sætte hvemsomhelst sammen, og så sker tingene?  

Der er i hvert fald noget der tyder på, at det ikke er helt så enkelt. Det afspejles også i 

forskningsresultaterne. Den empiriske forskning omkring resultaterne af samskabelsesinitiativer er for det 

første få, for det andet så peger de på, at det er vanskeligt at dokumentere positive resultater:  

”.. der mangler evidens for, hvilke effekter, der kan opnås med samskabelse (Bovaird & Löffler, 2012, 

Voorberg et al. (2013, p 18 og Löffler, 2009). Voorberg et al. (2013b)” […] og der er ”ikke fundet nogle 

systematiske empiriske eksempler på direkte sammenhæng mellem formål for processer med samskabelse 

og et direkte udbytte”. (i Agger, A., Tortzen, A. (2015)). 

Der er altså et gab mellem forskningsresultaterne og de oplevelser jeg har af kollegaer, som gør sig umage 

med samskabelsesinitiativer. Det vækker spørgsmål når der er vanskelighederne med at påvise resultater 

fra samskabelsesinitiativer. Det udgør et væsentligt bagtæppe for min interesse og derfor også for mit valg 

af problemformulering. 

 

Min problemformulering er derfor: 
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3 Problemformulering 

 

 Samskabelse – virker det? 

Den overordnede tilgang som ligger til grund for spørgsmålet er det formål som er beskrevet for den ny 

politiske arbejdsform. Et ønske om at styrke den politiske ledelse. Samskabelse skal medvirke til at styrke 

den politiske ledelse ved, at politikudviklingen i højere grad sker gennem inddragelse af borgere i den 

politiske beslutningsproces. 

Samskabelsen sker i såkaldte opgaveudvalg hvor borgere og kommunalbestyrelsesmedlemmer arbejder 

sammen om emner, der omhandler politikudvikling og konkrete indsatser indenfor et politikområde. 

Antagelsen er, at de politikker der udarbejdes på grundlag af samsamskabelse vil få en højere ”kvalitet”, 

ligesom de konkrete initiativer der udformes i opgaveudvalgene.  

Denne antagelse om samskabelse bliver gjort til genstand for nærmere undersøgelse med udgangspunkt i 

de ting man ønsker at opnå.  

For at komme en mere specifik problemformulering nærmere er det er relevant at forstå den ny politiske 

arbejdsform i sammenhæng med den overordnede strategiske rammesætning i kommunen, fordi den 

indgår som et element eller led i kommunens øvrige og overordnede politiske, økonomiske styrings- og 

planlægningsmæssige rammer og forudsætninger. 

I Gentofte-Planen fremgår det, at strategidokumentet er ”omdrejningspunktet for den politiske styring af 

Gentofte Kommune i form af strategier, planlægning, mål og økonomi. Formålet med Gentofte-Plan er at 

angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge og prioritere de økonomiske rammer” 

(Gentofte- Plan 2016:7).  

Formålene med opgaveudvalgene er her beskrevet således: ”Formålet med opgaveudvalgene er at styrke 

samarbejdet mellem lokalpolitikere og borgere og sikre optimale vilkår for innovativ og ressourceeffektiv 

udvikling i Gentofte Kommune” (Gentofte kommune (2019).  

 Det illustreres grafisk i Kommunaldirektørens oplæg om den ny politiske arbejdsform.  

Figur 1 
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Med dette udgangspunkt kan opgaveudvalgene også forstås som et middel bl.a. til innovation og 

ressourceeffektivisering.  

På denne baggrund vil jeg argumentere for udvælgelsen af de tre nedenstående målsætninger som 

centrale målsætninger for initiativerne og som vil være de tre målsætninger som jeg vil afgrænse min 

besvarelse af problemformuleringen til to underspørgsmål som vil blive mere konkret operationaliseret i 

det efterfølgende: 

 om samskabelsen har medført – Innovation? 

 om samskabelsen har medført ressourceeffektiviseringer? 

Da samskabelse også er et grundlæggende element vil teori om samskabelse blive inddraget hvor der vil 

blive redegjort for at disse to elementer også er et væsentlig udgangspunkt, for dele af den teoretiske 

forskning og tilgang til samskabelse. 

Problemformuleringen vil blive besvaret med udgangspunkt en konkret case Opgaveudvalg – Integration og 

leverancerne herfra.    

 

4 Præsentation af case - Opgaveudvalg – Integration 

 

4.1   Baggrund for opgaveudvalgets nedsættelse 

Baggrunden for nedsættelsen af opgaveudvalgets er, at det skete under flygtningekrisen i 2015, hvor der 

kom et rekord stort antal flygtningen til Danmark. Medierne viste billeder af migranter og asylansøgere på 

de danske motorveje og spørgsmål og politikere talte om genindførelse af grænsekontrol ved grænserne til 

vores naboer, Sverige og Tyskland. 

Lokalpolitisk fyldte situationen ekstraordinært, fordi der tillige kom en meget stor mediemæssig og politisk 

opmærksomhed på netop Gentofte kommune. Denne ekstraordinære opmærksomhed udsprang af en 

artikel i Villabyerne, som satte et kritisk fokus på udlændingestyrelsens beregninger af kommunekvoterne. 

Fokus i artiklen var, at et højt antal au-pairs og mange højtuddannede expats-familier (i Gentofte 

kommune) ikke burde indgå i beregningerne og påvirke fordelingsnøglen. Artiklen afstedkom en 

landsdækkende politisk og mediemæssig opmærksomhed på emnet, hvor både udlændingeordførerne fra 

de forskellige politiske partier og udlændinge- og integrationsministeren Inger Støjberg, såvel som en lang 

række af landets borgmestre gik ind i debatten. En debat der blev dækket af de nationale medier. 

(Tv2/lorry (2015), (Villabyerne (2015a), Villabyerne (2015c)). 

Debatten medførte, at beregningsgrundlaget for kommunekvoterne blev ændret. Det bevirkede en kraftig 

stigning i det antal flygtninge som Gentofte kommune skulle modtage. Konkret betød det, at antallet af 

personer, som skulle modtages af Gentofte kommune, steg fra 117 personer, som var den oprindelige 

forventning, til en prognose på 294 personer for 2016 (Udlændingestyrelsen (2019)). 

Lokalpolitisk medførte det et stort politisk fokus, og i særdeleshed i forhold til den opgave som kommunen 

fik i forbindelse med at finde boliger til flygtningene. Der var også en, til tider, meget ophedet debat blandt 

kommunens borgere og overfor politikerne, som bl.a. kom til udtryk under de debatmøder som blev 

afholdt i Gentofte kommune omkring integration og beslutningen om hvor de mange flygtningen skulle bo.  
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Den helt overordnede politiske tilgang og holdning, som også blev kommunikeret internt i organisationen, 

kan illustreres ved nedenstående citater fra borgmesteren: 

”Det er en kæmpeopgave at skulle boligplacere nu næsten tre gange så mange flygtninge i vores fuldt 

udbyggede kommune med en befolkningstæthed, der kun overgås af tre af landets 98 kommuner. Vi skal 

boligplacere i boliger, vi ikke har. Hans Toft (K)” (Villabyerne (2015b)). 

”[…] Men det skal ikke være nogen undskyldning. Vi er en ressourcestærk kommune. Lad os nu vise, at den 

opgave kan vi også løse, som de ressourcestærke personer vi er” (Information (2017)). 

Integration, og (især) spørgsmålet om hvor de personer som ankom til kommune skulle bo, var derfor et 

brandvarmt politisk emne, på det tidspunkt hvor opgaveudvalget blev nedsat og i udvalgets arbejdsperiode. 

Det fik den meget konkrete betydning for opgaveudvalgets mandat, at der fra politisk side eksplicit blev sat 

den grænse for opgaveudvalget, at det ikke skulle beskæftige sig med spørgsmål vedr. boligplacering af 

flygtninge (Torfing, Sørensen (2017)). 

 

4.2 Opgaveudvalgets formål og leverancer  

På denne baggrund blev opdraget for opgaveudvalget, ifølge kommissoriet, at samskabe, nytænke og 

komme med forslag og ideer til initiativer på tværs af kommune og civilsamfund med henblik på at skabe 

”merværdi” for alle parter. Det blev endvidere angivet, at opgaveudvalget, i denne samskabelsesproces, 

skulle have ”et særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse” og ”sikre inddragelse af kommunens fritidsliv” 

(Gentofte kommune (2015:1)). 

De konkrete opgaver som opgaveudvalget blev sat i verden med var, at komme med anbefalinger til fælles 

mål for en succesfuld modtagelse og integration. Herudover skulle opgaveudvalget komme med 

anbefalinger om konkrete indsatser, herunder ”anbefale nye og innovative løsninger på 

uddannelsesområdet” og ”anbefale nye muligheder for nye partnerskaber med virksomheder og erhvervsliv 

i forhold til at bringe flygtninge i beskæftigelse” (ibid:2). 

 

4.3 Sammensætning af udvalget  

Udvalget blev sammensat af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 borgerrepræsentanter. Der var 

ingen organisationer, som sådanne, repræsenteret (med indstillingsret), men dog således at 3 

borgerrepræsentanter f.eks. skulle have relevant erfaring fra Netværkshuset, som er en del af Dansk 

Flygtningehjælp og Frivilligcenter Gentofte, som er en landsdækkende medlemsorganisation for frivillige og 

udgør et netværk af frivilligforeninger med afdelinger i de fleste danske kommuner. Herudover kom 

borgerrepræsentanterne fra uddannelsesinstitutioner, herunder Hellerup Sprogskole, fra erhvervslivet 

(IKEA og McDonald-Gentofte) og 3 repræsentanter fra Idræts- og kulturlivet med relevant erfaring indenfor 

fritid og integration (ibid.). 

 

4.4 Opgaveudvalgets leverancer: 

Opgaveudvalgets afsluttede deres arbejde med at afgive anbefalinger opdelt indenfor 5 kategorier, hvoraf 

de to nedenstående vil bliver gjort til genstand for analyse: 

 At anbefale nye muligheder for nye partnerskaber og løsninger med virksomheder og erhvervsliv i 

forhold til, i videst muligt omfang, at bringe flygtningen i beskæftigelse 
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 At anbefale nye og innovative løsninger og indsatser i forhold til uddannelsesmuligheder for flygtningen  

Undervejs i arbejdet traf nogle af udvalgets medlemmer beslutning om at iværksætte et konkret 

samarbejdet omkring iværksættelse af et kompetenceforløb for flygtninge, der via en kombination af 

praktik og danskuddannelse kunne komme i praktik og eventuelt i beskæftigelse i IKEA. En 

samarbejdsmodel blev aftalt og efterfølgende implementeret i praksis. 

Opgaveudvalgets anbefalinger og det konkrete samarbejdsinitiativ vil blive gjort til genstand for analyse i 

forhold til problemformuleringen, som vil blive operationaliseret i det efterfølgende.   

Netop initiativet er særlig interessant fordi det fremhæves i en evaluering, som et at de innovative 

produkter der er kommet ud af arbejdet med opgaveudvalgene. 

 

5 Empiri 

Empirien udgøres af officielle dokumenter indhentet fra Gentofte kommune. Det omfatter: 

 Kommissorie for opgaveudvalget og øvrige dokumenter fra opgaveudvalget, herunder notater 

vedrørende opgaveudvalgets anbefalinger og notater der beskriver initiativet omkring iværksættelse af 

et kompetenceforløb for flygtninge 

 Interview med Arbejdsmarkedschefen i Gentofte kommune (bilag A) 

 Herudover anvendes officielle strategidokumenter, Gentofte Plan, ”Bedre velfærd for færre ressourcer” 

og ”Ny politisk arbejdsform i Gentofte kommune”. 

 Tillige er der anvendt Rapporter og evaluering af ”Ny politisk arbejdsform” (Torfing, J. og Sørensen, E.)  

 

6 Læsevejledning 

 

Kapitel 7 Samskabelse  

Indledningsvis vil samskabelse blive behandlet kortfattet for det Opgaveudvalget er nedsat ud fra et ønske 

om netop samskabelse. Der først blive kortfattet blive redegjort for begreber, definitioner og teoretiske 

forståelsersom vil lede frem til en beskrivelse af teoretiske overordnede tilgange til samskabelse 

”Demokratisk samskabelse” og ”Effektivitets-samskabelse” (Agger, A., Tortzen, A. (2015)). 

Kapitel 8 Operationalisering – Innovation og Ressourceeffektivitet 

Formålet med kapitlet er at præsentere begrebet innovation og at nå frem til en hensigtsmæssig 

definitoriske forståelse og afgrænsning af begrebet som kan anvendes til at operationalisere besvarelsen af 

problemformuleringen. 

Først bliver der redegjort for begrebet og en række forskellige teoretiske forståelser og definitioner af 

begrebet. Herefter vil innovation overordnet blive operationaliseret til spørgsmål om:  

 Opgaveudvalgets anbefalinger indeholder nye elementer 

 Opgaveudvalgets anbefalinger omfatter en ny kombination af eksisterende elementer 

Kapitlet vil også omfatte operationalisering af ressourceeffektivitet som blive operationaliseret til at 

omhandle spørgsmål om: 
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 Enhedspris, omkostninger pr. flygtning der har deltaget i samarbejdet?  

o Er omkostninger højere eller lavere end i forhold hvad der tidligere har været erfaring for? 

 Resultater, hvor stor andel er kommet i beskæftigelse? 

o Er andelen højere eller lavere andel end der tidligere har været erfaring for?    

 

Kapitel 9 og kapitel 10 – analyse af udvalgets anbefalinger 

Her vil analysen af udvalgets anbefalinger blive foretaget i relation til operationaliseringen af 

innovation og ressourceeffektivitet 
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7 Samskabelse 

Formålet med kapitlet er sætte opgaveudvalget i en kontekst fordi opgaveudvalget er nedsat ud fra et 

ønske om samskabelse. Derfor er det relevant at berøre samskabelse fordi det er den kontekst der har ledt 

frem til opgaveudvalgets nedsættelse. 

Der vil først blive redegjort for de forskellige begreber, definitioner og teoretiske forståelser som der er af 

samskabelse. Dernæst vil der blive redegjort for overordnede teoretiske tilgange til samskabelse, nemlig 

”Demokratisk samskabelse” og ”Effektivitets-samskabelse” (Agger, A., Tortzen, A. (2015)). 

 

7.1 Forskellige forståelser af samskabelse 

I Anne Merete Iversen behandling af begrebet samskabelse, så har samskabelse rod i det engelske begreb 

Co-creation, hvor den danske direkte oversættelse er samskabelse. 

Begrebet anvendes i sammenhæng til forskellige organisationsudviklingsredskaber og der knytter sig også 

en idealistisk eller idealiserende transformationsdiskurs til begrebet (Iversen, A. M. (2017:51). Begrebet 

anvendes og er udviklet indenfor forskellige teoretiske fagområder, f.eks. systemteori, kreativitetsteori, 

(tværsektoriel) innovation, offentlig forvaltning, organisationsudvikling, ledelse. Derfor eksisterer der også 

en række forskellige begreber der anvendes med et stort betydningssammenfald med Co-creation, som 

eksempelvis co-production og Co-design (ibid). 

På trods af denne diversitet i anvendelsen af begrebet co-creation, og de beslægtede begreber, så er der 

nogle grund betydninger, der er sammenfaldende. De defineres som proces eller procesværktøj, og som et 

styringsparadigme, og det motiveres med demokrati gennem deltagelse, bæredygtighed, håndtering af 

kompleksitet og innovation. På tværs af fagområderne anvendes begreberne om, at skabe øget værdi i 

leveringen af offentlige serviceydelser eller i den private sektors produktion, gennem inddragelse af 

kunder, slutbrugere eller borgere. 

 

Co-creation og co-production – et ideal og en ændret opfattelse af relationen mellem 

virksomhed/myndighed og forbruger/borger. 

Selvom især co-production og co-creation ofte anvendes synonymt og i flæng, så har co-creation sine 

rødder i den private sektor og her tilskrives Prahalad & Ramaswamy ofte opfindelsen af begrebet. Co-

creation ses her som en forretningsstrategi baseret på inddragelse af slutbrugerne. (Iversen, A. M (2017). 

Elinor Ostrom angives som ophavskvinde til begrebet co-production, med udgangspunkt i forskning i den 

offentlige sektor. Ostroms forskning omhandler også optimering, af proces og produkt med inddragelse af 

slutbrugere, eller i offentlig sammenhæng borgere og foreslår at borgere opfattes som medproducent af 

offentlig service ((Agger, A. Tortzen, A. (2015), Iversen, A. M. (2017)). 

I begge tilgange ændres relationen mellem enten virksomhedens eller den offentliges sektors tilgang og 

opfattelse af kunder og borgere som passive modtagere af produkter eller serviceydelser. Det betyder en 

ændret relation hvor myndighed/borger eller producent/forbruger bliver co-designers af produkter og 

services. Det forudsætter strategier og metoder i produktion og forvaltning der har fokus på deltagelse, og 

design af processer som skaber forudsætninger for deltagelse og facilitering af processerne som er et 

tværgående fokus i den teoretiske litteratur (Iversen, 2017).  
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Co‐creation anvendes indenfor systemteori og forvaltningsforskning som en betegnelse for en metodisk 

tilgang i arbejdet med tværgående og komplekse problemer, såkaldte ”wicked issues” eller problemer, hvor 

det antages at kvalitet og relevans i problemløsningen bedst opnås med en tilsvarende bred involvering af 

interessenter. Co-creation betragtes her som en forudsætning for tværsektoriel innovation (Iversen, A., M. 

(2017)). 

Indenfor designtænkning skelnes der imellem co-creation og co-design. Her betegner co-creation ”en 

kollektiv kreativitet i bred forstand (ibid.) og co-design kreative processer, hvor designere og personer uden 

kendskab til design samarbejder i designprocessen” (Sanders og Stappers i Iversen, A. M (2017). Et centralt 

fokus er en opmærksomhed på, at der sker en forskydning af magt, forstået som en forskydning af 

definitionsretten af (godt) design, fra designprofessionelle til kollektivet af deltagere i processen. Og en 

opmærksomhed på, at det forudsætter en accept af lægpersoners ekspertise og tro på at alle mennesker er 

kreative. 

Co-creation er også sat i en socialkonstruktivistisk ramme. Her anskues co-creation, eller samskabt viden, 

også som en forudsætning for innovation. Co-creation betegner her ”en løbende social forhandling af 

virkeligheden, hvor der sker en kollektiv produktion af mening og viden, der i en organisatorisk kontekst har 

et transformativt potentiale” (Iversen, A.M 2017:53). 

Co-creation og co-production har altså sine begrebsmæssige rødder i primært den private sektor indenfor 

produktudvikling og designtænkning og forbindes med sidstnævnte til kreativitet. Målet er at udvikle nye 

services og produkter, der kan skabe værdi, både kunder/brugere og for samfundet som helhed (Agger, A. 

Tortzen, A. (2015)). Centralt står inddragelse af borgere/kunder og andre aktører i udviklingen af produkter 

og serviceydelser. Selve inddragelsen og processen tilskrives værdi i sig selv og opfattes som en 

forudsætning for at innovation eller kreativitet ”opstår” i kollektivet. Man kan derfor at skelne mellem co‐

creation som ide eller deltagelsesideal og co-creation som metode (Iversen, A. M. (2017)). 

 

7.2 Samskabelse – to tilgange 

I den ovenstående tilgang til co-creation er de politiske og styringsmæssige forhold ikke i fokus og teorierne 

har et primært afsæt i den private sektor. I den danske oversættelse, samskabelse, og i en dansk 

sammenhæng, eksisterer der også mange betegnelser, begreber og tilgange og begrebet lader sig ikke 

indfange i en simpel definition (Agger, A., Tortzen, A. (2015)) Co-creation, netværksledelse, 

samarbejdsdrevet innovation, social innovation, bruger drevet innovation, medborgerskabelse, kommunen 

3.0 er nogle af de begreber, som anvendes i forbindelse med samskabelse (Pedersen-Ulrich, J (2016)). 

Anne Agger og Anne Tortzen sætter fokus på de politiske og styringsmæssige aspekter ved co-creation. De 

anvender den danske oversættelse samskabelse og sætter begrebet i relation til styring i den offentlige 

sektor. I et forskningsreview om samskabelse, skelner de mellem to tilgange og normative forståelser af 

samskabelsesbegrebet. De to tilgange er karakteriseret ved forskellige tilgange til formål og udbytte af 

samskabelse og benævnes som hhv. ”Effektivitets-samskabelse” og ”Demokratisk/empowerment 

samskabelse” (Agger, A., Tortzen, A. (2015:13)). 

I tilgangen til samskabelse, indenfor demokratisk-samskabelse, står demokrati og magt centralt. Der er 

fokus på et ”demokratisk potentiale” i samskabelse, hvor samskabelse forstås som en mulighed for ”at øge 

pluralisme og legitimitet i prioriteringer, planlægning og produktion af offentlig velfærd”, ligesom der er ”en 

kritisk opmærksomhed på demokratiske og magtmæssige konsekvenser i form af ”mulige rolle og 
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magtforskydninger mellem aktører”. Borgere forstås ikke (kun) som kunder eller forbrugere af offentlig 

service, men som ”aktive medborgere” (ibid:14).        

Denne tilgang til samskabelse, har et centralt fokus på selve involveringen af civilsamfundet, herunder 

borgere, organisationer, lokalsamfund mv. og især på inputsiden i den politiske beslutningsproces i forhold 

til politisk styring og prioritering. I forhold til udbytte eller resultater af samskabelse er der fokus på 

resultater i form af nye relationer, empowerment af svage grupper, øget livskvalitet og offentlig værdi 

(ibid).       

Der er fokus på at give borgere og civilsamfundet en aktiv rolle som parter i styring og udvikling af 

velfærdssamfundet. Samskabelse forstås, her i et governance perspektiv, som et helt centralt element og 

som en nødvendig metodisk tilgang til at arbejde med tværgående og komplekse problemer. Samskabelse 

anses som en forudsætning for kvalitet og relevans i problemløsningen gennem en bred involvering af 

interessenter (Iversen, A. M. (2017), (Agger, A, Tortzen, (2015)). 

I tilgangen til samskabelse, indenfor Effektivitets-samskabelse er formålet effektivisering og kvalitetssikring 

af den offentlige sektor og de offentlige velfærdsydelser. Samskabelse er et svar på ressourceknaphed i den 

offentlige produktion af velfærd og derfor også et middel til at opnå kvalitative forbedringer og bedre 

ressourceudnyttelse. 

Her er der fokus på samskabelse i forhold til effektivitet i den sektor og i leveringen af den offentlige 

service. Perspektivet er målorienteret. Interessen, på inputsiden, er rettet mod at øge borgernes input i 

produktionen af velfærdsydelser og hvordan brugere af offentlige ydelser kan bidrage til at producerer 

ydelserne. Der er også et stort fokus på outputsiden, på produktion og levering af offentlig service, og et 

fokus på den individuelle borger i rollen som kunde eller forbruger af offentlige ydelser og services. 

Indenfor Effektivitets-samskabelse er der således et centralt fokus på de økonomiske gevinster, der kan 

opnås i samskabelse, gennem effektivisering af offentlige service i samarbejdet med borgere og brugere 

(ibid.).    
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8 Operationalisering - Innovation og ressourceeffektivitet 

Der er meget fokus på innovation både forskningsmæssigt og i den offentlige sektor. Innovation i den 

offentlige sektor er kommet højt på den politiske dagsorden både internationalt og i Danmark. Dels fordi 

innovation er et vigtigt element for kunne tackle de store globale udfordringer, eksempelvis indenfor klima 

og miljø området, og dels fordi det er et vigtigt element for konkurrenceevnen. Også udviklingen indenfor 

især informationsteknologi har skabt nye muligheder for den offentlige serviceproduktion indenfor 

udvikling af velfærdsteknologi i sundhedssektoren. Den offentlige sektor er også under et økonomisk og 

demografisk pres, hvor efterspørgslen på de offentlige serviceydelse er stigende. Innovation ses i denne 

sammenhæng som nødvendig for, at den offentlige sektor kan løse disse udfordringer. 

Derfor er innovation i den offentlige sektor også et vigtigt emne indenfor forskningen og tilgås på mange 

forskellige måder indenfor for eksempel ledelsesteori, organisationsteori, offentlig forvaltning og -styring 

m.fl.  

 

8.1 Innovation – definitioner  

Men der er ikke konsensus om hvad innovation mere præcist er og indeholder. Der findes en række 

forskellige definitioner af begrebet, som lægger vægt på forskellige aspekter og dimensioner af innovation. 

For at kunne besvare problemformuleringen er det derfor nødvendigt at finde frem til en nærmere 

definition og operationalisering som kan anvendes i analysen. 

I det nedenstående er der til en start opstillet en række forskellige definitioner som afspejler forskellige 

forståelser og indfaldsvinkler til innovation. 

 “An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of 

adoption. […]If the idea seems new to the individual, it is an innovation” (Rogers, E. (1983:11)). 

 

 “Innovation is defined as adoption of an internally generated og purchased device, system, policy, 

program, proces, product or service that is new to the adopting organization (Damanpour, 1991:556) i 

Hansen. Jacobsen (2013))”. 

 

 ’”Innovation refererer til en mere eller mindre intenderet og proaktiv proces, som udvikler, 

implementerer og spreder nye og kreative ideer, der kan skabe en kvalitativ forandring indenfor en 

given kontekst (Sørensen og Torfing, 2011:23) 

 

 ”Implementering af et nyt eller væsentligt forbedret produkt” (Uddannelses- og Forskningsministeriet 

(2013)). 

 

Disse forskellige definitioner betyder at innovation både kan være en ny ide, eller et nyt produkt, 

eksempelvis i form af en ny service eller en ny politik. Definitionerne indeholder også en forståelse af 

innovation som en proces hvorunder noget nyt skabes, ligesom definitionerne omfatter en forståelse hvor 

nye ideer eller produkter skal tages i anvendelse før de kan betragtes som innovationer. 

Herudover berører definitionerne spørgsmålet om værdiskabelse. Altså at innovation kun kan forstås som 

sådan, hvis der sker en form for værditilførsel. I Torfing og Sørensens definition skal der skabes en 

”kvalitativ forandring” men kun som et potentiale, noget som processen kan medføre. I 
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Forskningsministeriet definition skal der være tale om værdiskabelse i form af et ”væsentligt forbedret 

produkt”. 

I forhold til hvad der så skal forstås som noget nyt så skelnes der i definitionerne dels mellem ideer, 

produkter eller en praksis som helt nye i bred forstand, altså en opfindelse. Herudover at ideer, produkter 

eller en praksis ”blot” skal være ny i den givne kontekst, for eksempel en organisation. Og endelige at en ide 

e.l. kan være en innovation, hvis den opfattes som ny af det enkelte individ ”if the idea seems new to the 

individual, it is an innovation”.  

Innovationsbegrebet omfatter også forandring, men al forandring er ikke nødvendigvis innovation. 

Innovation kan også være nye kombinationer. Ifølge Sørensen og Torfing, skelner Schumpeter (1934) 

mellem invention og innovation. Her lægges vægt på, at innovation ikke nødvendigvis behøver at være en 

opfindelse, men kan være en kombination af eksisterende elementer der føres ud i livet. Nye 

kombinationer kan være et resultat af, at man opfinder noget helt nyt, men også at man i given kontekst 

kopierer, tilpasser og implementere noget fra en anden kontekst. Det er derfor ikke selve kilden til nye 

løsninger og kombinationer, men den konkrete sammenhæng, som disse løsninger og kombinationer 

indgår i, der bestemmer, om der er tale om en innovation. Det at få en ide, gøre en opfindelse, bliver først 

til en innovation når den gennemføres og gør en forskel (Sørensen og Torfing (2011)). 

 

8.2 Innovation - grad og form 

Den teoretiske litteratur beskæftiger sig også med graden af innovation. Her skelnes der mellem radikal 

innovation og inkrementel innovation. Radikal innovation omhandler for eksempel et helt nyt produkt og 

Inkrementel innovation omfatter forbedringer af et eksisterende produkt.  

Herudover beskæftiger innovationslitteraturen sig med forskellige former for innovation. For eksempel har 

Bessant og Tidd (2005) udviklet en model der kan anvendes til at klarlægge hvilke ændringer der 

innovationsmæssigt er tale om og til at vurdere hvor omfattende de kan siges at være. Modellen er 

gengivet i nedenstående figur i kombination med begreberne Inkrementel og Radikal Innovation: 

4P - modellen    

 

(i Wissing, K., Kristiansen, J., Laulund j. V (2018)) 

 

I modellen fokuseres der på fire overordnede kategorier Produkt, Proces, Paradigme og Position. 
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Produktinnovation omhandler forandringer i det produkt eller den serviceydelse som leveres af det 

offentlige til brugeren eller kunden i en virksomhed. Procesinnovation omfatter forandringer i den måde 

som servicen eller produktet bliver frembragt eller leveret på. Positionsinnovation handler om ændringer i 

den kontekst hvor produktet eller servicen bliver leveret og derved mod hvem servicen eller produktet er 

målrettet til og den historie der bliver fortalt af virksomheden omkring dette. Paradigmeinnovation 

omhandler hele organisationens selvforståelse, altså den ”mentale model” som virksomheden eller den 

offentlige instans har af sig selv, hvilket indebærer spørgsmål omkring virksomhedens grundlæggende 

eksistensberettigelse, altså hvorfor ”den” gør som den gør og hvor ”den” vil hen? (Wissing, K., Kristiansen, 

J., Laulund j. V (2018)). 

Indenfor den offentlige sektor kan innovation, ligesom i private virksomheder, tage form af eksempelvis 

service- eller produktinnovation. Der kan også være tale om organisatorisk innovation eller 

procesinnovation ligesom der kan være tale om innovation i forhold til problemforståelser, målsætninger 

og løsningsstrategier. Herudover kan der være tale om positionel innovation som omhandler at ændre en 

fortælling om et produkt eller om en virksomhed (Sørensen og Torfing (2011)). 

 

8.3 Innovation – operationalisering 

I forhold til de præsenterede definitioner af innovation, så er et centralt spørgsmål hvornår noget er nyt og 

hvad der indebærer at noget er nyt? Der kan findes en skelnen mellem, at det nye skal være nyt i den givne 

kontekst, f.eks. i den organisation der anvender en ide eller et produkt. Eller, at det ”blot” skal opfattes som 

noget nyt for den enhed eller individ der står overfor det nye. Der behøver ikke være tale om at noget skal 

være nyt i bredere forstand, i form af eksempelvis en ny ide eller et nyt produkt, men kan være nyt forstået 

som en kombination af eksisterende elementer. Tillige at der først er er tale om noget nyt, når det tages i 

anvendelse eller implementeres. 

Analysen vil blive operationalisering med udgangspunkt i de disse to spørgsmål: 

 Opgaveudvalgets anbefalinger indeholder nye elementer? (Vurderet på baggrund af det ovenstående 

empiriske materiale). 

 Opgaveudvalgets anbefalinger omfatter en ny kombination af eksisterende elementer? 

Men spørgsmålet om hvornår noget er nyt står stadigvæk tilbage som ret åbent for fortolkning og 

vurdering i den konkrete sammenhæng. For at komme dette nærmere kan der tages udgangspunkt i de to 

output eller leverancer fra opgaveudvalget som vil blive gjort til genstand for analyse.  

Det første output består af en række anbefalinger til nye muligheder for partnerskaber og andre løsninger i 

forhold til at bringe flygtninge i beskæftigelse. Herudover anbefalinger til indsatser på området vedrørende 

uddannelse for flygtninge. Disse anbefalinger er primært rettet mod praksis indenfor 

beskæftigelsesområdet. 

 

8.4 Analyse af opgaveudvalgets anbefalinger - operationalisering 

Anbefalingerne omfatter i vid udstrækning anbefalinger i forhold til den beskæftigelsesrettede indsat på 

integrationsområdet. Det er helt forståeligt fordi rammerne og formålet med opgaveudvalget i 

kommissoriet netop angiver, at udvalget primært skal have et særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse 

som forudsætning for god integration. Udvalget kunne have grebet det an på mange forskellige måder.  
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Men udvalgets anbefalinger er rettet mod mange ret specifikke forhold, som eksempelvis 

danskundervisning, anvendelse af mentorer, og realkompetenceafklaring, som der også gives anvisninger til 

og stilles krav om i det lovgrundlag og de vejledninger som kan findes på området. 

Beskæftigelsesområdet er karakteriseret ved en meget omfattende detaljeregulering. Det betyder også, at 

der gives meget konkrete anvisninger og stilles meget konkrete krav til både de værktøjer der skal tages i 

anvendelse og måden hvorpå de skal anvendes og hvor hyppigt. Dette karakteristika ved 

beskæftigelsesområdet gør sig i særdeleshed gældende indenfor flygtningeområdet. Blandt andet i forhold 

til kommunernes virksomhedsrettede indsats og danskundervisning som opgaveudvalgets anbefalingerne i 

vidt omfang omhandler. 

Den grundlæggende indfaldsvinkel i analysen er derfor først at vurdere anbefalingerne i relation til de krav 

og anvisninger der kan findes i den gældende lovgivning på området. Et første kriterie i forhold til at finde 

frem til et innovativt indhold, kan således være at undersøge om de enkelte anbefalingerne indeholder 

elementer som med rimelighed kan siges, at være en afspejling af de lovgivningsmæssige krav og 

anvisninger, som der allerede findes i lovgivningen på området. Hvis det er tilfældet vil anbefalingen 

grundlæggende ikke blive vurderet som innovativ. 

Det lovgrundlag der vil blive anvendt er primært ”Lov om aktiv beskæftigelsespolitik”, ”lov om integration 

af udlændinge i Danmark” (Integrationsloven) samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger 

(Retsinformation (2016) og (2017). Endvidere vil ”Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge” 

(Danskuddannelsesloven (2017)) samt øvrigt relevant lovstof blive inddraget i relevant omfang 

I et vist omfang inddrages viden og evidens, som har været tilgængelig gennem en årrække, og som er 

udarbejdet af de ministerier og styrelser der regulerer området. Kombinationen er relevant fordi denne 

viden danner baggrund for de reformer af lovgivningen der løbende foretages. 

 

Kort om den anvendte lovgivning og begreber herfra 

Det gennemgående fokus i Integrationsloven er at sikre, at indvandrere får de bedste muligheder for at 

kunne deltage på lige fod med alle andre i det danske samfund, at klare sig selv økonomisk og at opnå 

forståelse for det danske samfunds værdier og normer. Et grundlæggende element er kommunernes ansvar 

for at yde indsatser og give tilbud i forhold til to centrale elementer i integrationen: Danskundervisning og 

Beskæftigelse (Kora (2016)). Et centralt element er Integrationsprogrammet. Alle voksne flygtninge og 

familiesammenførte udlændinge skal tilbydes et integrationsprogram. Integrationsprogrammets primære 

formål er, at udlændingen opnår at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse og tilegner sig de 

sproglige, faglige, kulturelle og øvrige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne deltage i 

samfundslivet på lige fod med andre borgere. Integrationsprogrammet angiver bl.a. de nærmere og 

detaljerede anvisninger og krav til tilrettelæggelsen af forskellige indsatser, herunder virksomhedspraktik, 

danskuddannelse, mentorstøtte mv. (CABI (2018)).  

Danskkundskaber er en væsentlig forudsætning for at komme i arbejde og deltage undervisning i det 

danske samfund. Derfor er danskundervisning et vigtigt element i for kommunernes integrationsindsats. 

Det er den enkelte kommunes ansvar at tilbyde danskuddannelse til udlændige, der er bosat i kommunen. 

Undervisningen udbydes i hovedsagen af kommunale og selvejende sprogcentre der indgår kontrakt med 

kommunen i forhold til varetagelsen af den kommunale forpligtigelse til af udbyde sprogundervisning. 

Sprogundervisningen er rammesat og detailreguleret af Danskuddannelsesloven. Det er typisk jobcentre og 
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arbejdsmarkedsafdelingerne der på vegne af kommunalbestyrelsen i praksis indgår kontrakt med 

sprogcentrene. 

 

8.5 Analyse af initiativet - operationalisering 

Anden del af analysen omhandler det konkrete samarbejde mellem Gentofte kommune, Sprogcenter 

Hellerup og IKEA om at bringe flygtninge i beskæftigelse. Det var et initiativ der blev iværksat blandt 

opgaveudvalgets medlemmer. Her vil interviewet af Arbejdsmarkedschefen blive inddraget.  

Analysen vil blive her blive operationalisering med udgangspunkt i de samme to spørgsmål som tidligere: 

 Opgaveudvalgets anbefalinger indeholder nye elementer? 

 Opgaveudvalgets anbefalinger omfatter en ny kombination af eksisterende elementer? 

I denne del af analysen vil der primært være igennem interviewet af arbejdsmarkedschefens der anvendes 

til at besvare de analysespørgsmålene. Herudover vil der i karakteristikken af hvilke former eller grad af 

innovation der i givet fald er tale om blive taget udgangspunkt i 4P modellen. Det vil sige en karakteristik af, 

om der er tale om en anbefaling der vedrører produkt-, proces-, positionel- eller paradigmeinnovation.  

 Hvilken form for innovation er der tale om i opgaveudvalgets anbefalingerne? 

I forhold til værdiskabelse vil der i analysens første del, af udvalgets anbefalinger, ikke blive vurderet på 

spørgsmålet om værdiskabelse. 

 

8.6 Analyse af ressourceeffektivitet – operationalisering. 

Spørgsmålet om ressourceeffektivitet bliver analyseret i forbindelse med analysen af samarbejdet mellem 

Gentofte kommune, Sprogcenter Hellerup og IKEA. Ressourceeffektivitet bliver operationaliseret ved dels 

et spørgsmål om enhedspris. Det vil sige hvad initiativet koster pr. flygtning. Herudover vil 

ressourceeffektivitet også blive operationaliseret som et spørgsmål om projektets resultater. Det vil sige 

hvor mange flygtninge som det indenfor rammerne af samarbejdet er lykkedes med at komme i 

beskæftigelse. 

 Enhedspris, omkostninger pr. flygtning der har deltaget i samarbejdet?  

o Er omkostninger højere eller lavere end i forhold hvad der tidligere har været erfaring for? 

 Resultater, hvor stor andel er kommet i beskæftigelse? 

o Er andelen højere eller lavere andel end der tidligere har været erfaring for?    

I forhold til disse spørgsmål vil det vil blive overladt til Arbejdsmarkedschefen at foretage denne vurdering. 

Arbejdsmarkedschefen interviewet om disse spørgsmål. Hvis Arbejdsmarkedschefens vurdering er at 

omkostningerne er lavere end normal praksis, eller hvis der er en højere andel af flygtninge der kommer i 

beskæftigelse end hvad der normalt er erfaringer med, er der tale om ressourceeffektivitet. 

I interviewet er det tilgået med meget åbne spørgsmål som eksempelvis ”om samarbejdet er dyrere eller 

billigere end hvad der normalt er gældende”, fulgt op med uddybende spørgsmål til hvilke elementer der i 

givet fald er tale om og niveauet i besparelsen eller meromkostningerne. 

Endvidere er der stillet spørgsmål til hvor mange flygtninge og hvor stor en andel der er kommet i 

beskæftigelse. Og Arbejdsmarkedschefen er bedt om at vurdere om andelen er højere eller lavere end hvad 

der tidligere har været erfaring for. 
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9 Innovation? – analyse af udvalgets anbefalinger  

Genstanden for denne del af analysen udgøres af de anbefalinger som Opgaveudvalget –Integration har 

afgivet som en del af deres opdrag. Disse anbefalinger vil enkeltvis blive analyseret med udgangspunkt i 

den operationalisering af innovationsbegrebet som er foretaget i det ovenstående. Det omfatter således en 

analyse hvor det vurderes om:     

 Opgaveudvalgets anbefalinger indeholder nye elementer?  

 Opgaveudvalgets anbefalinger omfatter en ny kombination af eksisterende elementer? 

 Hvilken form for innovation er der i givet fald tale om, hvor der skelnes mellem Produkt-, Proces-, 

Paradigme- og Positionel innovation. Herunder i hvilken grad af innovation der i givet fald er tale om. 

Denne sidstnævnte vurdering vil, jf. afsnittet omkring operationaliseringen, blive foretaget hvor det anses 

for muligt i den enkelt anbefalinger, herunder om der er tale om inkrementel eller radikal innovation.  

Den grundlæggende indfaldsvinkel i analysen vil være først at vurdere anbefalingerne i relation til de krav 

og anvisninger der kan findes i den gældende lovgivning på området. Et første kriterie i forhold til at finde 

frem til et innovativt indhold, har været at undersøge om de enkelte anbefalingerne indeholder elementer 

som med rimelighed kan vurderes til, at være en afspejling af de lovgivningsmæssige krav og anvisninger 

som der allerede gives i lovgivningen på området. Hvis det er tilfældet vil anbefalingen grundlæggende ikke 

blive vurderet som innovativ. Derfor vil analysen heller ikke bringes videre i forhold til analysens 

underspørgsmål i forhold til hvilken form eller grad af innovation der i givet fald er tale om. 

De anbefalinger, eller elementer i dem, som ikke er en afspejling af gældende lovgivning, krav og 

anvisninger vil blive karakteriseret i forhold til hvilken form for innovation, og om muligt, grad af innovation 

der er tale om.  

I den nedenstående tabel er udvalgets anbefalinger angivet i oversigtsform.  

 

Udvalgets anbefalinger: 

At anbefale nye muligheder for nye partnerskaber og løsninger med virksomheder og erhvervsliv i 
forhold til, i videst muligt omfang, at bringe flygtninge i beskæftigelse. 

Giv flygtninge mulighed for hurtigt at blive en del af arbejdsmarkedet, evt. i en praktik eller et job med 
løntilskud.  

Inddrag flygtninge i deres egen vej ind på det danske arbejdsmarked, f.eks. ved at inddrage brugerne i 
evaluering af praktik. 

Kombiner sprogundervisning (moduldansk) med praktik og løntilskud – f.eks. i grupper af mindre 
lokale virksomheder. 

Udbred kendskabet til jobsøgningsportaler og andre redskaber til jobsøgning 

Skab netværk af virksomheder, der vil ansætte flygtninge, så der er mulighed for sparring og 
erfaringsudveksling virksomhederne imellem. 

Iværksæt jobskabende indsatser særligt for kvinder. 

At anbefale nye og innovative løsninger og indsatser i forhold til uddannelsesmuligheder for 
flygtninge: 

Giv flygtninge mulighed for hurtigt at komme i gang med danskundervisning 
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Etabler samarbejde mellem sprogskole og erhvervsuddannelserne om introduktion til faglig 
opkvalificering, f.eks. i form af brobygningsforløb. 

Brug realkompetencevurdering som et redskab til at afklare flygtninges kvalifikationer. 

Giv en struktureret vejledningsindsats for flygtninge med en igangværende/ikke afsluttet uddannelse 
for at bevare motivationen til at uddanne sig. 

Etabler samarbejde med uddannelsesinstitutioner omkring vurdering af flygtninges afbrudte 
videregående uddannelse og tilhørende meritvurdering. 

Sørg for uddannelsestilbud til flygtninge med meget lidt skolegang fra hjemlandet. 

Brug lokale mentorer/tutorer på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. 

Etabler samarbejde med erhvervsskolerne om AMU-uddannelser, der kombinerer brancherettet 
arbejdsmarkedsuddannelse med danskundervisning. 

 

De fire anbefalinger der er angivet med rødt, nr. 6 samt nr. 10 -13 er udeladt fra analysen på baggrund af 

de oplysninger (empiri) der er indhentet fra Arbejdsmarkedschefen i form af et status notat til det politiske 

fagudvalg omkring udvalgets anbefalinger. Her er det angivet: 

For anbefaling nr. 6 ”Iværksæt jobskabende indsatser særligt for kvinder”, er det overfor det politiske 

udvalg oplyst at ”Der er ganske få kvinder og de udgør ikke en homogen gruppe, hvorfor de giver bedst 

mening med en individuel indsats”. 

For anbefaling nr. 10 ”Giv en struktureret vejledningsindsats for flygtninge med en igangværende/ikke 

afsluttet uddannelse for at bevare motivationen til at uddanne sig” er det overfor det politiske udvalg 

oplyst at ”Der er stor opmærksomhed på dette område. Der er dog få flygtninge for hvem dette er relevant”. 

For anbefaling nr. 11 ”Etabler samarbejde med uddannelsesinstitutioner omkring vurdering af flygtninges 

afbrudte videregående uddannelse og tilhørende meritvurdering” er det overfor udvalget oplyst at: ”Dette 

ligger i nuværende indsats. Ligeledes tilbydes borgere, med en længerevarende uddannelse bag sig, at blive 

tilknyttet en erhvervsmentor fra Foreningen Nydansker”. 

For anbefaling nr. 12 ”Sørg for uddannelsestilbud til flygtninge med meget lidt skolegang fra hjemlandet”. 

Er det overfor udvalget oplyst at: ”Ny lovgivning vanskeliggør uddannelse til voksne flygtninge da de skal 

deltage i min. 15 timers virksomhedsrettet tilbud pr. uge”. 

Dette afgrænsningsmæssige valg er således truffet på baggrund af eksempelvis administrationens udsagn 

om at anbefalingerne ”ligger indenfor den nuværende indsats”, eller at de ikke er længere anses som 

relevant eller muligt. Herudover er anbefaling nr. 11 i vidt omfang dækket af analysen af anbefalingen der 

specifikt omhandler anvendelse af mentor. 

Det er således de resterende 10 ud af opgaveudvalgets 14 anbefalinger som vil blive omfattet af den 

følgende analyse.  

 

9.1 nye muligheder for nye partnerskaber og løsninger med virksomheder og erhvervsliv i forhold til, i 

videst muligt omfang, at bringe flygtninge i beskæftigelse. 

 

1. ”Giv flygtninge mulighed for hurtigt at blive en del af arbejdsmarkedet, evt. i en praktik eller et 

job med løntilskud”. 
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Anbefalingen indeholder tre centrale elementer. Først at ledige flygtninge gives mulighed og dernæst også 

hurtigt at blive en del af arbejdsmarkedet, og endelig gennem et ”konkret værktøj” altså via praktik eller job 

med løntilskud. 

I forhold til den operationalisering der er foretaget i forhold til innovation, så skal det dels vurderes om der 

er tale om at anbefalingen indeholder nye elementer eller om der er tale om en kombination af nye 

elementer. Her kan der tages afsæt i om de værktøjer som der er nævnt i anbefalingen, virksomhedspraktik 

og job med løntilskud. Spørgsmålet kan derfor være om disse værktøjer er nye, altså produktinnovationer, 

eller om de tilsammen udgør en ny kombination.  Den del der omhandler hastighed, altså et ønske om en 

form for procesinnovation hvor indsatserne ydes eller leveres hurtigere, kan indeholdes heri, som der vil 

blive redegjort for i det følgende. 

Spørgsmålet er derfor om virksomhedspraktik eller job med løntilskud kan siges at være nye eller en ny 

kombination? For at afklare dette spørgsmål kan der i første omgang tages udgangspunkt i lovgivningen.    

Et af de grundlæggende formål med flere af de centrale lovgivningskomplekser på arbejdsmarksområdet er 

netop at bistå ledige, herunder flygtninge, med at blive integreret hurtigt og effektivt på arbejdsmarkedet. 

Det fremgår blandt andet i ”lov om aktiv beskæftigelsesindsats”, hvor dette fundamentale sigte derfor 

angives i § 1 under lovens formål: 

”Formålet med denne lov er, at” […] bistå kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere og ledige 

dagpengemodtagere til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan 

forsørge sig selv og deres familie […]” (Retsinformation.dk (2016)). 

Hele arbejdsmarkedsområdet er karakteriseret ved en meget omfattende detailstyring. Denne detalje 

regulering har i en årrække haft det helt centrale sigte, at regulerer området med henblik på at ledige 

kommer hurtigt i beskæftigelse. Der er i hovedsagen tre centrale kendetegn ved de reguleringen som har 

denne hensigt. 

For det første stilles der detaljerede krav til sagsbehandlingen med henblik på at sikre at kommunerne 

hurtigt indleder en dialog med den ledige. Det omhandler f.eks. meget specifikke tidsfrister for hvor lang tid 

der må gå, før denne dialog indledes og hvor ofte denne dialog skal foregå. 

For det andet omhandler det både tidsfrister og krav til både den indsats som iværksættes og hvornår den 

skal iværksættes, med den hensigt at understøtte at ledige borgere kommer hurtigt tilbage i beskæftigelse. 

Disse lovfæstede konkrete reguleringer, krav og anvisninger bliver endvidere understøttet gennem en tæt 

tilknytning til den kommunale medfinansiering af udgifterne på området. Det sker ved, at den statslige 

refusion af de kommunens udgifter afhænger af hvor lang tid de enkelte borgere i kommunen er ledige. 

Kommune får mindre i refusion fra staten, jo længere tid de ledige er uden beskæftigelse. 

For det tredje, så er der er i lovgivningen stort fokus på de redskaber der skal tages i anvendelse. Det 

handler i vidt omfang om, at der både gives incitamenter og stilles specifikke krav til kommunens om netop 

at anvende virksomhedspraktik eller job med løntilskud til virksomheden finansieret af kommunen. Disse to 

typer af tilbud kaldes for virksomhedsrettede tilbud.  

Den væsentligste grund til, at der igennem mange år, er givet disse incitamenter og stilles så specifikke krav 

til netop at tage disse to former for indsatser i anvendelse er, at virksomhedsrettede tilbud er indsatser 

hvor der er en stærk evidens for at de ”virker” i forhold til at hjælpe ledige i beskæftigelse igen. Det er der 

mange undersøgelser der underbygger.  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opsummerer 

det således: 
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”Virksomhedsrettet indsats, ofte i kombination med andre tilbud, har som det eneste redskab i 

beskæftigelsessystemet vist sig i gennemsnit at have positive jobeffekter på tværs af forskellige grupper af 

jobparate, udsatte ledige og sygemeldte” (STAR (2018:2)). 

Netop i forhold til flygtninge stilles der i Integrationsloven meget skærpede krav til, at virksomhedsrettede 

tilbud skal tages i anvendelse både hurtigt og hyppigt. Det afspejles f.eks. i den seneste lovændring på 

integrationsområdet, som stiller skærpede krav til en både hurtigere virksomhedsrettet indsats, og især en 

meget intensiveret indsats med virksomhedspraktik, herunder med specifikke krav om meget kort tid 

mellem de enkelte praktikforløb (Retsinformation (2017)). 

På denne baggrund kan man sige, at denne anbefalingen i vidt omfang afspejler hvad der må siges med 

rimelighed, at ligge indenfor den nuværende og almindelig praksis. Det kan derfor ikke siges at 

anbefalingen indeholder innovative elementer eller nye kombinationer af kendte elementer. 

 

2. ”Inddrag flygtninge i deres egen vej ind på det danske arbejdsmarked, f.eks. ved at inddrage 

brugerne i evaluering af praktik”. 

Anbefalingen indeholder tre centrale elementer. Dels at flygtninge skal inddrages i deres egen vej til det 

danske arbejdsmarked, dels at der skal foretages evaluering af praktik og endelig at brugerne skal inddrages 

i denne evaluering. Der kan derfor være tale om en procesinnovation, hvis selve inddragelsen generelt kan 

anses som noget nyt. Der kan også være tale om en innovation, hvis evaluering ikke tidligere er anvendt i 

konteksten. Eller der kan være tale om en innovation, forstået som en ny kombination, hvis brugere ikke 

tidligere er inddraget i evaluering af en virksomhedspraktik. 

Hvis der igen tages udgangspunkt i lovgivningen, så kan anbefalingens vægt på at flygtninge skal inddrages i 

deres egen vej være vanskeligt at tilgå udelukkende med udgangspunkt i lovgivningen. Bl.a. fordi den ikke 

er helt specifik i forhold til hvordan dialogen mellem rådgivere og borgere skal foregå. Det kommer derfor 

også til at omhandle en vurdering af hvorvidt inddragelse og dialog med rimelighed kan antages at være en 

del af den almindelige praksis og for eksempel en integreret del i de fagprofessionelles faglige 

selvforståelse og adfærd i tilgangen til dialog med borgeren. Herunder omkring de virksomhedsrettede 

tilbud der bliver aftalt med borgeren. Dette aspekt vil derfor også blive inddraget helt overordnet her. 

Men først er der nogle grundlæggende principper om inddragelse som kan findes ved nogle nedslag i 

lovgivningen. I samtlige lovgivninger indenfor beskæftigelsesområdet er der nogle helt specifikke krav 

omkring kontaktforløb og samtaler med borgerne. Her er et af de helt grundlæggende aspekter at 

kontakten og samtaler og de planer der skal udarbejdes i denne sammenhæng sker både inddragende 

gennem dialog med borgerne.  Det kan illustreres med nogle eksempler. For det første gives der i kapitel 7, 

i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, nogle helt specifikke retningslinjer for hvordan det individuelle 

kontaktforløb mellem kommunen og borgeren skal tilrettelægges. Af § 15 og § 17 fremgår det at:  

”§ 15. For personer, der er omfattet […] tilrettelægges og gennemføres der et individuelt og fleksibelt 

kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger […]”  

”§ 17. […] at samtalerne […] afholdes løbende tilpasset den enkeltes behov […]” (Retsinformation.dk 

(2016)). 
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Et tilsvarende eksempel kan hentes i Integrationsloven under afsnittet ”Tilbudsmuligheder mv.”, hvor de 

nærmere retningslinje og krav til hvordan (f.eks.) de virksomhedsrettede tilbud skal aftales mellem borgere 

og kommunen angives. Her fremgår det under § 23 at:  

”Stk. 3. Tilbud skal så vidt muligt målrettes beskæftigelse, […], og gives ud fra udlændingens ønsker og 

forudsætninger […]”. 

Set ud fra disse eksempler, kan man sige at selve princippet om at borgeren skal inddrages i sin egen vej ind 

på arbejdsmarkedet, er rodfæstet som et princip i lovgivningen. 

Det kan yderligere bestyrkes ved nogle udtalelser fra Socialrådgiverforeningens tidligere formand Bettina 

Post, som hun afgav i et interview relateret til en undersøgelse som belyste Socialrådgivernes rolle i 

jobcenteret (VIVE (2010)). Hun peger netop på, at inddragelse gennem dialog og et helt grundlæggende 

udgangspunkt for socialrådgivere og i deres faglige virke og selvforståelse som professionelle. Det gælder 

også i forhold dialogen omkring de planer, om eksempelvis virksomhedsrettede tilbud, og de aftaler der 

udarbejdes mellem borgere og kommunen. 

”Socialrådgiverens vigtigste redskab er, ifølge Bettina Post, dialogen. I starten er det måske et spørgsmål 

om at skabe tillid […]. Derefter gælder det om at finde ud af, hvad der motiverer den pågældende borger 

[…]”.  Netop motivationen er et kodeord for socialrådgiveren […] Uden borgerens motivation er det svært 

[…]. Derfor arbejder socialrådgivere meget med motivation hos den enkelte – og også dette er en del af 

fagligheden.  

Udsagnene fra den tidligere formand for Dansk Socialrådgiverforening kan yderligere bestyrkes ved et stort 

fokus på mange forskellige inddragende og dialogorienterede samtale former og metoder som der 

anvendes indenfor beskæftigelsesområdet/socialrådgiverfaget. Det omhandler eksempelvis, 

empowerment, (som alle socialrådgiverne i beskæftigelsesafdelingen i Gentofte kommune, har fået en 

efteruddannelse i), ”Den motiverende samtale”, ”Den coachende samtale” o.l. Der er også et fokus på 

samtaleformenes effekt og betydning for den kommunale økonomi. Forskellige undersøgelser indenfor 

beskæftigelsesområdet, har gennem tiden sat fokus på betydningen af inddragende og motiverede 

samtaleformers i forhold til deres effekt og relation tilden kommunale økonomi i den beskæftigelsesrettede 

indsats (f.eks. STAR 2010). 

På denne baggrund kan det siges, at selve grundprincippet om inddragelse er rodfæstet både i 

lovgivningsmæssigt og i udgangspunktet også i den almindelige faglige selvforståelse og tilgang i den 

daglige sagsbehandling for socialrådgivere. Der er også undersøgelser som sætter fokus på effekterne af 

motiverende samtaleformer2.  

I forhold til anbefalingens adressering af evaluering, så kan der tages udgangspunkt hvordan Gentofte 

kommune normalt anvender evaluering i kommunes beskæftigelsesrettede indsats og overfor 

virksomhederne i forhold til evaluering af den specifikke praktikplads på virksomhederne. I Gentofte 

kommune og i alle andre kommuner, samarbejdes der med en række virksomheder i forhold til at ledige 

kan komme i en virksomhedspraktik. Hos nogle virksomheder er der tale om et enkelt forløb. For en række 

                                                        

2 Men det er dog vigtigt at påpege, at der kan være en lang række forhold der kan stille sig i vejen for at disse fundamentale 

principper kan udøves i praksis. Derfor kan der også være tale om at udvalget anbefalinger, afspejler et fokus på at afhjælpe disse 

forhold, og dermed styrke den konkrete praksis i Gentofte kommune. Men det er der ikke mulighed for at belyse på baggrund af 

empirien de oplysninger som det empiriske materiale indeholder og som der er tilgængeligt her.  
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af virksomheder kan der være tale om at virksomheden stiller sig til rådighed for et antal ”praktikpladser”, 

som efter et endt praktikforløb er til rådighed for anden ledig person. Selvom det er almindelig praksis, at 

socialrådgiver og borger evaluerer og drøfter praktikforløbet i forhold til udbytte og den videre plan, så er 

der ikke i Gentofte kommune praksis for en overordnet og systematisk anvendelse af disse enkelte 

evalueringer af selve praktikpladsen og dermed heller ikke tale om systematisk evaluering af den 

virksomhed og de praktikpladser som virksomhederne har stillet til rådighed. 

I forhold til lovgivningen, så er der fra styrelsens side taget initiativ til at praktikforløb, praktikpladser og 

virksomheder skal evalueres. Der er også udviklet en app, (en slags Trustpilot), til smartphones, som kan 

anvendes af borgerne til at vurdere praktikforløbet og virksomheden. Denne app har Gentofte kommune 

været en del af et testforløb omkring i samarbejde med styrelse og andre kommuner, men krav om 

evaluering og anvendelse af appen som værktøj, er ikke lovfæstet endnu selvom de indledende øvelser er 

gjort. 

I forhold til evaluering, så er evaluering på den ene side både kendt og anvendt i konteksten ligesom, de 

kommende lovgivningsmæssige krav, samt det tilhørende værktøj, også er kendt og forsøgsvis anvendt i 

den lokale kontekst. Men på den anden side, så er evaluering af de enkelte virksomhedspraktikker og 

virksomheder og anvendelsen af brugernes samlede vurderinger heller ikke en systematisk anvendt i den 

konkret kontekst. Det samme gælder det kommende værktøj i form af den udviklede ”evaluerings app” der 

har været testet i kommunen. 

På denne baggrund kan det siges at opgaveudvalgets anbefaling indeholder et elementer af 

procesinnovation, gennem forslaget om udvikling af den eksisterende praksis omkring evalueringer.  

I forhold til opgaveudvalgets anbefalingen om, at inddrage flygtningen i deres egen vej til arbejdsmarkedet, 

må det på baggrund af det ovenstående siges at være et både lovfæstet princip, ligesom det rimeligvis må 

antages generelt, at være en grundlæggende fagligt funderet tilgang til borgerne blandt de 

fagprofessionelle på området. Det italesættes af de fagprofessionelle selv, som vist i det ovenstående, at 

udgøre selve ”ånden” i den tilgang som fagprofessionelle socialrådgivere forventes, at have i deres tilgang 

til borgerne. På den baggrund kan man ikke sige, at anbefalingen her indeholder et innovativt element, 

fordi det herfor antages ikke at være nyt og eller nyt i konteksten. 

 

3. Kombiner sprogundervisning (moduldansk) med praktik og løntilskud – f.eks. i grupper af mindre 

lokale virksomheder.  

Vurderingen af denne anbefaling antages, at være besvaret i forbindelse med analysen af de øvrige 

anbefalinger, idet de enkelte elementer i anbefalingen også indgår der. Både sprogundervisningen 

(moduldansk) og krav om virksomhedsrettede tilbud er en central del af de lovgivningsmæssige krav der 

stilles på området som elementer i Integrationsprogrammet, der reguleres i Integrationsloven. Det angår 

imidlertid ikke den sidste del af anbefalingen som berører det forholdet at det skal ske i grupper af mindre 

virksomheder. Dette aspekt i anbefalingen vil blive taget op efterfølgende.  

Det samme gør sig gældende for opgaveudvalgets anbefaling nr. 5, som omhandler et tilsvarende element, 

hvor udvalget peger på opbygningen af ”et netværk af virksomheder, der vil ansætte flygtninge, så der er 

mulighed for sparring og erfaringsudveksling virksomhederne imellem”. 
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4. ”Udbred kendskabet til jobsøgningsportaler og andre redskaber til jobsøgning” 

I forhold til at vurdere opgaveudvalgets anbefaling om, at udbrede kendskabet til jobsøgningsportaler kan 

der igen tages udgangspunkt i lovgivningen og de generelle krav og anvisninger der stilles til ledige omkring 

anvendelsen af jobsøgningsportaler og til myndighedsansvaret i forhold til disse krav. Lovgivningsmæssigt 

stilles der meget skrappe krav i forhold til lediges anvendelse af jobsøgningsportalen, ”Jobnet”. Tilsvarende 

til myndighedernes forpligtigelse i forhold til eksempelvis at rådighedsvurdere og sanktionere en ledig 

person, hvis disse krav ikke bliver overholdt. Det er indarbejdet på tværs af de lovkomplekser som 

anvendes på beskæftigelsesområdet, herunder Integrationsloven, hvor der fra lovens § 26 kan findes disse 

eksempler:  

”§ 26 a. En jobparat udlænding skal være aktivt arbejdssøgende. Udlændingen skal overholde de aftaler, der 

fremgår af »Min Side« på Jobnet, […]. Udlændingen skal endvidere løbende registrere alle 

jobsøgningsaktiviteter”  

”Stk. 2. […] Udlændingen skal mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed 

bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende […]”. 

”Stk. 3 Udlændingen skal hurtigst muligt og [efter] senest 3 uger lægge en beskrivelse (cv) af tidligere 

beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold […] ind i Jobnet”. 

Herudover er det almindelig praksis i Gentofte kommune, at ledige jobsøgende integrationsborgere 

tilknyttes en virksomhedskonsulent. Virksomhedskonsulentens hovedfunktion består i, at skabe kontakt til 

konkrete virksomheder og udarbejde CV og ansøgninger, herunder anvendelsen af andre 

jobsøgningsportaler og øvrige muligheder for jobsøgning, som eksempelvis ”LinkedIn”. Denne praksis er 

bredt anvendt i landets øvrige kommuner og jobcentre. 

På denne baggrund kan man sige, at udvalgets anbefaling med rimelighed må anses for at afspejle en både 

lovfæstet og almen praksis både i den konkrete kontekst og generelt i landet. Derfor må vurderingen også 

blive, at der ikke er tale om at anbefalingen indeholder forslag der kan karakteriseres som innovative.  

 

9.2 nye og innovative løsninger og indsatser i forhold til uddannelsesmuligheder for flygtninge  

 

7. Giv flygtninge mulighed for hurtigt at komme i gang med danskundervisning 

Vurderingen af hvorvidt denne anbefaling er innovativ kan foretages med udgangspunkt i bekendtgørelse 

af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). Her fremgår det af § 21, at 

Kommunalbestyrelsen senest indenfor 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding skal 

henvise den pågældende til danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge 

m.fl. (Retsinformation.dk (2017)). Denne bestemmelse i Integrationsloven har været gældende i en hel del 

år og var også gældende både før og under opgaveudvalgets arbejdsperiode i 2015 (Ibid.). 

På den baggrund er der altså ikke tale om en anbefaling der indeholder et innovativt tiltag. I givet fald vil 

der være tale om en mindre grad af inkrementel procesinnovation. 

 

8. ”Etabler samarbejde mellem sprogskole og erhvervsuddannelserne om introduktion til faglig 

opkvalificering, f.eks. i form af brobygningsforløb”. 
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Udvikling og etablering af brobygningsforløb, herunder samarbejdet mellem sprogskoler, 

erhvervsuddannelser og erhvervslivet i relation til flygtninge har været på dagsordenen i mange år. 

Skiftende regeringer har haft et stort fokus på at styrke samarbejdet og overgangene mellem de forskellige 

aktører inden for f.eks. ungdoms- og erhvervsuddannelser og herunder på samarbejdet mellem sprog- 

erhvervs- og øvrige ungdomsuddannelser, også med et særligt fokus på unge (og voksne) med anden etnisk 

herkomst. 

Lovgivningsmæssigt afspejles det f.eks. i ”Lov om brobygningsforløb” som er tilbage fra 1995 med flere 

tilpasninger siden (Retsinformation (1995) og (2007)). Et senere eksempel er satspuljeaftalen for 2011 hvor 

der blev afsat midler ”Integration og svage grupper på arbejdsmarkedet mv” (Moderniseringsstyrelsen 

(2010)) og herunder vedtaget, at etablere en pulje på 13. mio. kr. til en styrket indsats for bedre overgang 

til og fastholdelse i erhvervsuddannelserne. I forlængelse heraf etablerede undervisningsministeriet et 

treårigt udviklingsprogram ”Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse”. 

Derfor har flere kommuner, gennem tiden, også samarbejdet på tværs med en række andre aktører på 

uddannelsesområdet for, med henblik på at sikre et bedre samarbejde og bedre overgange mellem 

eksempelvis kommuner, sprogskole, ungdoms- og erhvervsuddannelser og erhvervslivet. Der har også 

været fokus på borgere med anden etnisk herkomst og på forløb hvor virksomhedspraktik og 

dansksproglige kompetencer skal spille sammen. Et af de senere eksempler kan findes blandt de 23 

udviklingsprojekter, der blev formuleret under undervisningsministeriets 3. årige udviklingsprogram, ”Fra 

sprogcenter til erhvervsuddannelse”. Projektet skulle udvikle og afprøve en model for et bedre sammenspil 

mellem sprogskole og erhvervsuddannelse med vægt på virksomheds- og værkstedspraktik 

(Professionshøjskolen Metropol (2015:9)).  

Det seneste tiltag vedr. etablering af Integrationsgrunduddannelsen (IGU) som er et resultat af 

trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i marts 

2016, er også et led i at styrke brobygningen og integrationen i forhold til brancherettet sprogundervisning 

og arbejdsmarkedsuddannelse(r) (AMU). Både som et supplement og i kombination med 

virksomhedspraktik og job med løntilskud (Udlændinge- og Integrationsministeriet (2018)). 

I forhold til denne anbefaling er det vanskeligt at foretage en vurdering om anbefalingens innovative 

karakter. Det vil i konteksten omhandle det konkrete samarbejdet mellem Sprogcenter Hellerup og de 

eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser. Det gives der ikke adgang til at vurderer, med udgangspunkt i de 

oplysninger der er tilgængelige i det empiriske materiale som der er anvendt i analysen.  

 

9. Brug realkompetencevurdering som et redskab til at afklare flygtninges kvalifikationer.  

I forhold til den anbefaling fra opgaveudvalget, kan det i første omgang vurderes om realkompetence er et 

nyt værktøj eller om det er et nyt værktøj i den konkrete kontekst. Her kan der igen tages afsæt i 

lovgivningen på området, Integrationsloven.   

En realkompetencevurdering er en mulighed hvor bl.a. flygtninge og indvandrere kan få et formelt 

godkendt bevis på de konkrete færdigheder, man har fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring – uanset 

hvor og hvordan, man har fået dem. En realkompetencevurdering tager udgangspunkt i de konkrete 

kompetencebehov, som en bestemt virksomhed, branche eller uddannelsesinstitution har og er et værktøj 

der kan synliggøre den enkelte flygtnings kompetencer og hjælpe med at afdække behovet for 

opkvalificering (Dansk Flygtningehjælp (2017)).   
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Ifølge Integrationslovens § 16 b, skal Kommunalbestyrelsen i forbindelse med tilrettelæggelse af 

integrationsprogrammet oplyse om muligheden for en formel vurdering af udlændingens 

uddannelseskvalifikationer (realkompetencevurdering) i de tilfælde, hvor uddannelse og kompetencer ikke 

tidligere er blevet vurderet (Retsinformation.dk (2017)). Realkompetencevurdering er således et værktøj 

som gennem en årrække har været bredt kendt og anvendt af jobcentre og uddannelsesinstitutioner blandt 

andet fordi det også er en lovfæstet rettighed for ledige i andre centrale lovgivninger, herunder § 32 a i 

”Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”, hvor det fremgår at personer, som ikke har en 

erhvervskompetencegivende uddannelse, har ret til at få tilbud om realkompetencevurdering 

(Retsinformation.dk (2016)).  

Derfor er realkompetencevurdering er meget relevant værktøj i forbindelse med at afklare flygtninges 

kompetencer, almindeligvis i et samarbejde med virksomhederne med afsæt i virksomhedspraktikker og 

job med løntilskud. På den baggrund må anbefalingen om at anvende realkompetencevurdering, med 

rimelighed antages at være både kendt og bredt anvendt også i den konkrete kontekst. Selvom det ikke 

med sikkerhed kan siges, at være et værktøj der er fuldt integreret i den konkrete praksis, med 

udgangspunkt i de oplysninger som er tilgængelige i empirien.  

 

13. ”Brug lokale mentorer/tutorer på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser”. 

Her kan der igen tages udgangspunkt i de krav og anvisninger der gives i Integrationsloven.  

En mentor er en person, der kan støtte og vejlede en anden person, f.eks. en person der har særlig brug for 

hjælp for at kunne opnå ansættelse i en virksomhed, herunder i forbindelse med virksomhedspraktikker 

eller løntilskudsjob. 

I 2003 blev mentorordningen indført i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven. 

Mentorordningen er i dag beskrevet i integrationsloven § 23d. I de seneste års reformer på 

beskæftigelsesområdet har der været fokus på at hjælpe personer som har vanskeligt med at finde 

fodfæste på arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse og uddannelse. Et af de centrale redskaber er netop 

brugen af mentorer. 

Særligt med kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, blev det specifik indført i 

lovgivningen, at personer, der har brug for støtte til at deltage i aktive tilbud, som minimum, af jobcenteret, 

skal gives tilbud om at få tilknyttet en mentor, hvor der kan fokuseres på at afhjælpe de barrierer der kan 

være, for at en person kan deltage i en aktivitet (STAR (2016)). 

Tilsvarende er mentorordningen reguleret lovgivningsmæssigt for forskellige uddannelsesinstitutioner, 

eksempelvis erhvervsskolerne, som, ifølge bekendtgørelse om erhvervsskoler § 53, er forpligtet til at stille 

mentorer til rådighed for deltagere, der måtte have behov for særlig støtte, som et led i en samlet indsats i 

overfor frafald (STAR (2014)). 

Derfor kan (og i et vist omfang skal) både kommuner og uddannelsesinstitutioner, tilbyde en mentor, med 

henblik på at understøtte en uddannelses- eller beskæftigelses rettet aktivitet.  

Der gives også vide rammer for anvendelsen af mentorer. Dels kan mentorordningen iværksættes i flere 

forbindelser, herunder i forhold til at støtte op omkring personer i virksomhedspraktik og ansættelse med 

løntilskud. Dels gives der mulighed for uddannelse af mentorer og der er mulighed for at frikøbe 

eksempelvis en medarbejder på en virksomhed der kan varetage en særlig oplæring, en medarbejder fra en 
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sprogskole, der hyres til at varetage en særlig sproglig opkvalificering med fokus på faglige begreber, en 

medarbejder i jobcenteret, eller en ekstern konsulent kan varetage rollen som mentor (ibid.). 

Mentorordningen har altså haft sit virke på området i mange år. Der er givet adgang til anvendelsen og 

stilles krav om anvendelse gennem lovgivning overfor både uddannelsesinstitutioner og jobcentre. Derfor 

er anvendelsen også bredt anvendt og udbredt i landets kommuner og har været det igennem en årrække 

(Udlændinge- og Integrationsministeriet (2016)). 

Opgaveudvalgets anbefaling om anvendelsen af mentorer på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser 

må derfor vurderes således både at være et kendt ”værktøj” og allerede en integreret del af den konkrete 

praksis. Dette bekræftes yderligere i interviewet med Arbejdsmarkedschefen omkring samarbejde mellem 

Gentofte kommune, Hellerup Sprogcenter og IKEA i det efterfølgende. Det der ikke kan vurderes i bund er 

elementet i udvalgets anbefaling der omhandler at mentorerne skal være lokale. Dette element bliver også 

taget op i det efterfølgende.  

 

14. ”Etabler samarbejde med erhvervsskolerne om AMU-uddannelser, der kombinerer 

brancherettet arbejdsmarkedsuddannelse med danskundervisning” 

Analysen af denne anbefaling fra opgaveudvalget anses for at være omfattet i analysen af anbefaling 8. 

hvor netop samarbejdet omkring brancherettede AMU-uddannelser i kombination med danskundervisning 

behandles, herunder i afsnittet omkring etablering af integrationsgrunddannelsesforløbet IGU.  

 

 

Sammenfatning af analysen 

Den grundlæggende indfaldsvinkel til at vurdere analysen spørgsmål omkring innovation har været, at 

vurdere anbefalingerne i relation til de krav som og anvisninger der kan findes i den gældende lovgivning på 

området. Et første kriterie i forhold til at finde frem til et innovativt indhold, har været at undersøge om de 

enkelte anbefalingerne indeholder elementer som med rimelighed kan vurderes til, at være en afspejling af 

de lovgivningsmæssige krav og anvisninger som der allerede gives i lovgivningen på området. Derfor vil 

analysen heller ikke bringes videre i forhold til analysens underspørgsmål i forhold til hvilken form eller grad 

af innovation der i givet fald er tale om. 

De anbefalinger, eller elementer af dem, som ikke er en afspejling af gældende lovgivning, krav og 

anvisninger vil blive karakteriseret i forhold til hvilken form for innovation og muligt grad af innovation der 

er tale om.  

 

Diskussion og opsamling 

Den første del af analysen omhandlede en vurdering af udvalgets anbefalingerne i relation til de krav og 

anvisninger der kan findes i den gældende lovgivning på området. Det omhandlede en analyse af om de 

enkelte anbefalinger havde et indhold som med rimelighed kunne vurderes til, at være en afspejling af de 

lovgivningsmæssige krav og anvisninger som der allerede gives i lovgivningen på området. Hvis analysen 

understøttede dette vil anbefalingen ikke blive vurderet som innovativ.  



Samskabelse – Virker det? Masterafhandling - Flemming Omel Hansen - 2018 
 

29 
 

De nedenstående seks ud af ti af udvalgets anbefalinger blev i analysen vurderet til, at afspejle de krav og 

anvisninger som er indeholdt og reguleret af lovgivningen på området, primært Integrationsloven og lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge. 

1. Giv flygtninge mulighed for hurtigt at blive en del af arbejdsmarkedet, evt. i en praktik eller et job 

med løntilskud. 

3. Kombiner sprogundervisning (moduldansk) med praktik og løntilskud 

4. Udbred kendskabet til jobsøgningsportaler og andre redskaber til jobsøgning 

7. Giv flygtninge mulighed for hurtigt at komme i gang med danskundervisning 

9. Brug realkompetencevurdering som et redskab til at afklare flygtninges kvalifikationer. 

13. Brug lokale mentorer/tutorer på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. 

Disse anbefalinger vurderes på baggrund af analyse til ikke at være innovative, idet de antages at afspejle 

den eksisterende og almindelige praksis på området. Analysen blev følgeligt heller ikke bragt videre i 

forhold til analysens underspørgsmål, i forhold til hvilken form og grad af innovation. 

En af opgaveudvalgets anbefalinger omfattede anvendelse af brugerevaluering i forbindelse med 

evaluering af virksomhedspraktik.    

2. Inddrag flygtninge i deres egen vej ind på det danske arbejdsmarked, f.eks. ved at inddrage 

brugerne i evaluering af praktik. 

Selvom evaluering eller brugerevaluering ikke er ukendt og derfor ikke i sig selv kan betragtes som en 

innovation, så blev der i analysen peget på at brugerevalueringer ikke blev anvendt systematisk i forhold til 

at opsamle og evaluerer brugernes vurdering af de virksomhedspladser og de virksomheder som 

jobcenteret samarbejder med i det virksomhedsrettede indsatser. Hvis anbefalingen blev implementeret 

ville der være tale om en innovation, som i al væsentlighed må karakteriseres som en procesinnovation. 

Altså en forandring i forhold til den måde som servicen bliver frembragt på. Men den empiri der er 

tilgængelig har ikke give adgang til at vurderer forholdet yderligere. 

To af anbefalingerne var mere vanskelige at vurdere. Det omhandler: 

8. Etabler samarbejde mellem sprogskole og erhvervsuddannelserne om introduktion til faglig 

opkvalificering, f.eks. i form af brobygningsforløb. 

14. Etabler samarbejde med erhvervsskolerne om AMU-uddannelser, der kombinerer 

brancherettet arbejdsmarkedsuddannelse med danskundervisning. 

I analysen blev forhold i relation anbefalingen belyst. Men for disse to anbefalinger var det vanskeligt, at 

foretage en vurdering om anbefalingernes innovative indhold, fordi det krævede mere empiri der kunne 

belyse den kontekst og de forhold der omhandler det konkrete samarbejdet mellem Sprogcenter Hellerup 

og de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser. Anbefalingens formulering er ikke specifik nok og for 

overordnet. Der gives derfor ikke adgang til at komme analysespørgsmålet nærmere end det er gjort, med 

udgangspunkt i de oplysninger der er tilgængelige i det empiriske materiale. Hvis analysen skulle styrkes 

her, ville det indebærer eksempelvis interviews med de implicerede parter. Dette forhold og andre 

refleksioner over den analytiske tilgang og metodevalg o.l. vil blive taget op samlet senere i opgaven.   

Med de forbehold som de to ovenstående anbefalinger har givet anledning til, så må analysens 

væsentligste resultater være at hovedparten af opgaveudvalgets anbefalinger ikke kan karakteriseres som 

innovative. 
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Men to af udvalgets anbefalinger, har givet anledning til yderligere refleksion, set i relation til den øvrige 

empiri, som vil nuancerer denne første delopsamling på analysen. Det angår disse anbefalinger. 

5. Skab netværk af virksomheder, der vil ansætte flygtninge, så der er mulighed for sparring og 

erfaringsudveksling virksomhederne imellem 

13. Brug lokale mentorer/tutorer på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. 

I den sidstnævnte anbefaling angår det alene, den første del der omhandler anvendelse af lokale mentorer. 

Disse to anbefalinger vil blive behandlet yderligere i sammenhæng med de øvrige analyseresultater, hvor 

interviewet med Arbejdsmarkedschefen er inddraget i analysen.   
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10 Innovation? Ressourceeffektivitet? – Analyse af initiativet 
Genstanden for denne del af analysen er et samarbejde med Sprogcenter Hellerup og Gentofte Kommune. 

Initiativet omhandler et kompetenceforløb for flygtninge, der via en kombination af praktik på 

virksomheden og danskuddannelse kan lede frem til beskæftigelse i IKEA. Initiativet vil blive nærmere 

beskrevet og præsenteret nedenfor. Samarbejdets konkrete indhold, herunder de elementer der indgår i 

forløbet og de samarbejdsflader som der er mellem aktørerne vil blive gjort til genstand for analyse. 

Den første del af analysen vil omhandle spørgsmålene omkring innovation som de er blevet 

operationaliseret, og omfatter således en analyse af initiativet i forhold til en vurdering af: 

 Om initiativet indeholder nye elementer?  

 Om initiativet omfatter en ny kombination af eksisterende elementer? 

Endvidere Hvilken form for innovation der i givet fald tale om, hvor der skelnes mellem Produkt-, Proces-, 

Paradigme- og Positionel innovation. Herunder omfanget eller graden af innovation og om der kan siges at 

være tale om inkrementel eller radikal innovation. 

 

Den anden del af analysen vil omhandle spørgsmål omkring ressourceeffektivitet, som de er blevet 

operationaliseret. Det omfatter således en vurdering af initiativets omkostninger og resultater i forhold til: 

 Enhedspris, omkostninger pr. flygtning der har deltaget i samarbejdet?  

o Er omkostninger højere eller lavere end i forhold hvad der tidligere har været erfaring for? 

 Resultater, hvor stor andel er kommet i beskæftigelse? 

o Er andelen højere eller lavere andel end der tidligere har været erfaring for? 

I den første del af analysen som omhandler innovation vil de ovenstående spørgsmål, indledningsvis blive 

tilgået og analyseret med udgangspunkt i det empiriske materiale, som omfatter den gældende lovgivning 

og de krav og anvisninger der stilles til området her. Det vil ske i kombination med nogle af de centrale 

undersøgelser og analyser der er foretaget på området gennem en årrække. 

Kombinationen er vigtig fordi viden og evidens herfra, danner baggrund for og bliver løbende indarbejdet i 

de lovgivningsmæssige reformer. Blandt andet i form af detaljekrav til hvilke værktøjer der skal anvendes, 

hvordan og hvor ofte, på beskæftigelsesområdet. Denne kombination og især den eksisterende lovgivning 

og de krav og anvisningerne der kan findes her, antages at afspejle hvad der med rimelighed kan siges, at 

udgøre almindelig kendt og anvendt praksis på området. 

I den anden del af analysen omkring innovation udgøres den centrale empiri i analysen af 

Arbejdsmarkedschefens vurderinger, som er indhentet i interviewet af Arbejdsmarkedschefen (Bilag A). Her 

er han stillet åbne spørgsmål omkring hans vurdering, uddybning og belysning af kernen i de ovenstående 

spørgsmål. Arbejdsmarkedschefens vurderinger og udsagn vil derfor danne grundlaget for den yderligere 

belysning og analyse af spørgsmålene omkring innovation.  

I den sidste del af analysen, der omhandler spørgsmålet om ressourceeffektivitet, vil vurderingen blive 

foretaget på baggrund af Arbejdsmarkedschefens oplysninger, udsagn og vurderinger vedrørende 

omkostninger ved initiativet og resultaterne i forhold til om deltagerne efterfølgende er kommet i 

beskæftigelse.  

Men først skal samarbejdet mellem IKEA, Sprogcenter Hellerup og Gentofte Kommune præsenteres og 

beskrives nærmere. 
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10.1 Beskrivelse af initiativet 

Beslutningen om at iværksætte samarbejdet omkring det konkrete initiativ blev indledt under et af 

Opgaveudvalget – Integrations første møder. Her foreslog IKEA Gentofte, at starte et samarbejde med 

Sprogcenter Hellerup og Gentofte Kommune. Initiativet omhandler om et kompetenceforløb for flygtninge, 

der via en kombination af praktik og danskuddannelse kunne komme i praktik og eventuelt i beskæftigelse i 

IKEA. Derfor blev der efterfølgende afholdt et møde mellem formanden for det politiske fagudvalg, 

Erhvervs-Beskæftigelse- og Integrationsudvalget (EBIU), IKEA Gentofte og Arbejdsmarkedschefen, hvorefter 

et andet medlem af opgaveudvalget, direktøren for Sprogcenter Hellerup, blev inddraget og en 

samarbejdsmodel blev aftalt og efterfølgende implementeret i praksis (Interview, (1:38-4:44)). 

Indholdet i samarbejdsmodellen er beskrevet således: 

Forløbet strækker sig over ca. 18 måneder og består, for den enkelte borger, af en række 

virksomhedspraktikker hos IKEA Gentofte. Den første praktik aftales for en periode på 13 uger, hvorefter 

Gentofte kommune og IKEA i fællesskab vurderer og aftaler efterfølgende praktikker og det videre forløb 

for den enkelte deltager. 

IKEA har som virksomhed ansvaret for at træne og opkvalificere flygtninge inden for forskellige fagområder 

såsom lager, salg og logistik mv. Danskundervisning indgår som et væsentligt element i forløbet og 

varetages af undervisere fra Sprogcenter Hellerup. Undervisningen tilrettelægges i henhold til 

danskuddannelsesloven og foregår i lokaler på IKEA. Undervisningen indgår som en del af deltagernes 

arbejdsplan og inddrager emner, som er relaterede til deltagernes praktik, således at der er en kobling 

mellem undervisning og arbejdsliv. Hele forløbet foregår på IKEA, både praktik og danskuddannelse. Alle 

deltagere tilknyttes en mentor, der findes blandt virksomhedens medarbejdere i de afdelinger hvor 

virksomhedspraktikkerne forløber. Gentofte kommune dækker lønudgifterne til mentorerne. 

Visitationsprocessen sker ved at Sprogcenter Hellerup og Jobcenter Gentofte afholder samtaler med ledige 

Integrationsborgere og der findes i fællesskab flygtninge, der har et sprogligt niveau, der betyder, at de kan 

passe i projektet. Disse præsenteres for forløbets rammer og indhold, og får mulighed for at melde sig til at 

deltage i forløbet. Når en flygtning har tilkendegivet interesse for at deltage inviteres pågældende til en 

samtale med IKEA (Gentofte Kommune (2016a)).  

 

Forløb og proces er gengivet grafisk i figur 2. 
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(Ibid.) 

De elementer som samarbejdsmodellen grundlæggende er sammensat af er:  

Koordination og samarbejdsflader mellem IKEA, Sprogcenter Hellerup og 

Arbejdsmarkedsafdelingen i Gentofte kommune 

Virksomhedsrettede tilbud, i form af virksomhedspraktik og løntilskud på virksomheden 

Anvendelse af mentor i kombination med virksomhedsrettede tilbud 

Kombination af sprogundervisning og virksomhedsrettede tilbud 

 

10.2 Innovation? - analyse 

Indledningsvis skal der gøres opmærksom på at innovationsbegreberne ikke vil blive taget i anvendelse før i 

den efterfølgende opsamling af analysen. Det gøres alene ud fra et hensyn til formidlingen. I det følgende 

vil der derfor blive primært blive anvendt betegnelsen forandringer, hvor der i empirien viser sig elementer 

der falder indenfor begrebet innovation som redegjort for tidligere. Disse konkrete innovationsbegreber, 

herunder vurderingen af om der er tale om hhv. proces-, produkt-, position- eller paradigmeinnovation, vil 

blive anvendt og koblet på analysens ”fund” af forandringer i det efterfølgende afsnit. 

I den første indledende del af analysen, vil der blive taget udgangspunkt i det empiriske materiale, som 

omfatter den gældende lovgivning og de krav og anvisninger der stilles til området her i kombination med 

en helt overordnet viden fra nogle de centrale undersøgelser og analyser, som har været tilgængelig 

gennem en årrække og i vid udstrækning er indarbejdet i lovgivningen på området. Efterfølgende vil 

interviewet med Arbejdsmarkedschefen blive inddraget i analysen. 

Til en start kan der i analysen tages udgangspunkt i de værktøjer der med en vis rimelighed må anses som 

normalt praksis og bredt anvendte i den beskæftigelsesrettede indsats, herunder den viden der er 

tilgængelig i forhold til ”hvad der virker” og skal anvendes. Her skal der peges på nogle centrale elementer 

der må anses som velfunderet på arbejdsmarkedsområdet i den beskæftigelsesrettede indsat blandt 

kommunerne landet over. Disse emner er også behandlet omfattende i det tidligere analyseafsnit, hvorfor 

det her gøres lidt mere kortfattet og overordnet. 
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I gennem en årrække har flere forskellige studier vist, at de virksomhedsrettede tilbud, især privat 

løntilskud og virksomhedspraktik, kan skabe bedre udsigter til job for bl.a. flygtninge og indvandrere. Den 

virksomhedsrettede indsats er den indsats, som vist sig at have den største effekt på beskæftigelse og 

uddannelse (f.eks. Finansministeriet (2018), CABI (2017), STAR (2015), SFI (2012).  

Det samme gælder for, at en kombination af hhv. sprogundervisning og virksomhedsrettede tilbud på 

virksomheder samt kombinationen af virksomhedsrettede tilbud og tilknytning af en mentor har en positiv 

beskæftigelseseffekt (f.eks. STAR (2016), (Foreningen Nydansker (2007)). 

Endelig har en række undersøgelser gennem årene vist, at jobperspektivet i indsatsen er vigtigt, altså at 

praktikvirksomheden kan garantere reelle og arbejdsrelevante opgaver, ligesom virksomhedernes lyst til et 

samarbejdet styrkes af, at jobcentrene hjælper med det administrative arbejde. Det udgår også den mest 

grundlæggende motiverende faktor for de borgere der deltager i virksomhedspraktikker (CABI 2017). 

Denne viden danner også grundlaget for, at der i lovgivningen både er indarbejdet krav og gives anvisninger 

til hvordan disse elementer skal tages i anvendelse i kommunernes beskæftigelsesrettede indsats, ligesom 

den statslige økonomiske finansiering af de kommunale udgifter også har været afhængig af at disse krav 

og anvisninger følges.  

Lovgivningsmæssigt afspejles det f.eks. ved, at der i Danskuddannelsesloven og Integrationsloven stilles 

helt specifikke krav til at kommunerne skal udbyde sprogundervisning og at alle flygtninge både skal 

tilbydes og følge danskundervisning som forudsætning for at oppebære økonomiske ydelser og en 

forudsætning for at de kan opnå dansk statsborgerskab (Retsinformation (2016) og (2017)). Det sammen er 

gældende for virksomhedsrettede tilbud, herunder virksomhedspraktik, jf. Integrationsloven, hvor der både 

stilles meget specifikke krav til at kommunerne skal give ledige virksomhedsrettede tilbud og til borgernes 

deltagelse i tilbuddene (ibid.). Endvidere er kombinationen af danskuddannelse og borgernes deltagelse i 

virksomhedsrettede er også lovfæstet, idet der stilles krav til at borgerne skal deltage i begge dele samtidig, 

og at indsatserne skal tilrettelægges derefter (jf. Integrationsprogrammet, som er reguleret i 

Integrationsloven (ibid.)).  

I forhold til anvendelse af mentor gør det ovenstående sig også gældende i hovedtræk. Der stilles i vid 

udstrækning både krav til at kommunerne, og i et vist omfang også uddannelsesinstitutioner, skal anvende 

mentorer i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats ligesom der gives vide rammer for 

anvendelsen af mentorordninger. 

Tre ud af de fire hovedelementerne i initiativet var:  

 Virksomhedsrettede tilbud, i form af virksomhedspraktik og løntilskud på virksomheden 

 Anvendelse af mentor i kombination med virksomhedsrettede tilbud 

 Kombination af sprogundervisning og virksomhedsrettede tilbud 

Disse tre hovedelementer kan derfor, på ovenstående baggrund, betragtes som både kendte og bredt 

anvendte også i den lokale kontekst, alene fordi et gennemgående træk er, at deres anvendelse og de 

lovgivningsmæssige krav er meget specifik indarbejdet i de lovkomplekser, som der regulerer området 

(Retsinformation.dk (2017), Retsinformation.dk (2016). 

Ud fra denne overordnede betragtning kan man indledningsvis sige, at initiativets tre hoved bestanddele 

ikke umiddelbart lader til at udgøre en forandring i form af nye elementer, eller en forandring der omfatter 

en ny kombination af elementer, som udgør to af analysens undersøgelsesspørgsmål. Heller ikke i den 
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kontekst de er taget i anvendelse i, ud fra den betragtning at de lovgivningsmæssige rammer er gældende 

for samtlige kommuner.    

Men der kan være tale om forandringer på et mere detaljeret niveau af initiativet i relation til de to øvrige 

analysespørgsmål der omhandler produkt-, proces-, position- eller paradigme innovationer som interviewet 

med Arbejdsmarkedschefen har givet mulighed for at undersøge nærmere. 

Indledningsvis bekræfter Arbejdsmarkedschefen i interviewet, den ovenstående analyse. Han formulerer 

det således: 

”Altså grundlæggende er det jo ikke nyt [..] Grundlæggende er det jo det forløb der foregår mellem 

jobcenter, borger og virksomhed” (Interview (18:04-18:20)).  

Men Arbejdsmarkedschefen peger i interviewet på en række andre aspekter som han mener er en 

forandring af den tidligere praksis. Som det første peger han på, at sprogundervisningen afvikles både som 

en integreret del i arbejdsplanen og lokalt på virksomheden. Arbejdsmarkedschefen udtrykker det således i 

interviewet: 

”Det der har været det nye i det her er har været, at vi har fået andre spillere på banen. Vi har fået rykket 

sprogcenteret tæt på arbejdspladsen” (Ibid.). 

Baggrunden for den tidligere praksis har blandt andet været, at jobcentrene typisk har et samarbejde med 

mange mindre virksomheder og i forhold til enkelte borgere. Sprogundervisningen foregår derfor typisk på 

sprogcentrene i holdundervisning opdelt efter dansksprogligt niveau, fordi det vil kræve (for) mange 

ressourcer fra sprogcentrene hvis undervisningen skulle foregå, en til en, på de enkelte virksomheder. Det 

ville i givet fald blive meget dyrere for den enkelte kommune som finansierer sprogundervisningen gennem 

betaling af modultaksterne til sprogcenteret. 

Ifølge Arbejdsmarkedschefen er det en forandring, som er muliggjort ved at ”samle” borgerne i et 

”undervisningshold” som bestod af de 13 borgere, som var med i det første samarbejdsforløb på IKEA. Et 

forløb der strakte sig op til 18 måneder (ibid. og 21:21-21:50). 

På denne vis har Arbejdsmarkedschefen løst den økonomiske udfordring. Fordi holddannelsen har givet 

sprogcenter Hellerup en ressourcemæssig mulighed for, at afvikle undervisningen på virksomheden uden 

væsentlige meromkostninger. Tillige har virksomheden, IKEA, haft mulighed for at stille 

undervisningslokaler til rådighed. 

En anden forandring som Arbejdsmarkedschefen peger på, er den administrative håndtering af 

”papirgange” mellem virksomheden og Jobcenter Gentofte. Her har Gentoftes medarbejdere lettet 

virksomheden for opgaver omkring de officielle dokumenter der skal behandles i forbindelse med 

samarbejdet. Arbejdsmarkedschefen har udtrykt det således i interviewet: 

”Det som jeg syntes har været nyskabende for os selv. Altså som jobcenter. Det har været, at vi har set 

muligheden for, at i stedet for at bruge de klassiske ”vi viser dig papirerne, frem og tilbage til 

arbejdsgiveren, du udfylder og vi skriver tilbage”, så har vi taget ud, vi har lavet aftalerne, vi har arbejdet 

mere key-account orienteret […]. Vi har egentlig stået for det papirarbejde […] der også skal til. For der er en 

masse papirarbejde i det her” (Interview (18:42-18:35). 
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Arbejdsmarkedschefen peger herudover på nogle andre forandringer af tidligere praksis, som han anser 

som helt centrale i forhold til relationen til virksomheden og i den tilgang og italesættelse der tidligere har 

været i forhold til den beskæftigelsesrettede indsat på integrationsområdet. 

For det første har samarbejdet og kommunikationen mellem virksomheden været kendetegnet ved en 

tilgang som har haft afsæt i virksomhedens behov for bestemte faglige kompetencer. 

Arbejdsmarkedschefen formulerer det således: 

”Jeg tror i virkeligheden, at selve konstruktionen af et § 17 stk. 4 udvalg, hvor politikere er sammen med 

interessenter, borgere og virksomheder […] gør, at alle dem som sætter sig rundt om bordet gør det, fordi 

de har sagt ja til at være med om et bestemt tema. Så byder de også ind til at få løst det tema. Havde det 

været i en klassisk form, hvor vi skulle ud og lave kanvasbesøg, […] Så havde vi ikke fået dialogen på samme 

måde. […] Det handler om, at være fælles om at kigge på en problemstilling, det skaber nye ideer på en 

anden måde” (interview (7:52-8:46)).  

”Det var (tidligere. red.) mere en konkret opgave som vi skulle håndtere […] Altså nogle steder har det 

været ”vi skal bruge to elektrikere, kan i dem” eller ”vi skal bruge fire arbejdsmænd”. Det har været en 

konkret sag. […] Her har det (integration. red.) været en opgave […] som vi skal løse sammen med 

arbejdsmarkedet, og hvor det ikke har været ”vi skal bruge den og den”, […]. Og det er der hvor det der 

”Corporate Social Responsibility” (CSR) element for virksomheden kommer på banen” (Interview (15:52-

16:25). 

 

10.3 Innovation? – opsamling og diskussion 

På baggrund af analysen må den overordnede vurdering være, at initiativet, og den form og det indhold 

som indgår i forløbet, i al væsentlighed kan betragtes som en almindelig anvendt praksis på området. 

Arbejdsmarkedschefen bekræftes denne vurdering af initiativet. Det er den tilgang som normalt anvendes i 

Gentofte kommune i forhold til at bringe flygtninge i beskæftigelse. 

På baggrund af Arbejdsmarkedschefens vurdering og beskrivelsen af tilgangen og indholdet i initiativet må 

det vurderes at det ikke afspejler en forandring der kan karakteriseres som innovativ. 

Men analysen viste også, at der var tale om forandringer på et mere detaljeret niveau af initiativet i 

relation, som kan bringe analysen to underspørgsmål i anvendelse, altså hvilken type af innovation der er 

tale om. 

Det omhandlede dels, at sprogundervisningen afvikles både som en integreret del i arbejdsplanen og lokalt 

på virksomheden. Det har ikke tidligere være normal praksis og det har en positiv betydning for 

virksomheden og for deltagernes tilegnelse af et arbejdsrelateret sprogbrug. Her er der altså tale om en 

form for procesinnovation, som er en forbedring for borgerne og virksomheden, fordi undervisningen ikke 

længere foregår på sprogskolen men på virksomheden. Borgerne skal ikke frem og tilbage mellem 

sprogskolen og virksomheden.  

En anden forandring, der muliggjorde det ovenstående, var at Gentofte kommune, i modsætning til 

tidligere praksis, ”samlede” 13 borgerne i et hold og udbød det til Sprogcenter Hellerup. Det kan også 

karakteriseres som en procesinnovation. Altså som en ny måde hvorved denne serviceydelser leveres.  
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Herudover er der sket en anden procesinnovation, i form af en effektivisering af en tidligere arbejdsgang 

omkring dokumenthåndteringen mellem Gentofte jobcenter og virksomheden IKEA. Disse innovationer 

vurderes til at være mindre inkrementelle ændringer af eksisterende processer.   

Men analysen viste også en anden forandring. Der var sket en grundlæggende forandring i den fortælling 

der handler om samarbejdet mere grundlæggende går ud på. Som Arbejdsmarkedschefen udtrykte det, så 

er fortællingen ikke længere, om der kan skaffes ”to elektrikere”, eller ”vi skal bruge arbejdsmand”. 

Fortællingen er nu af man er sammen om et tema – om integration af flygtninge.  

Denne innovation vil i det følgende blive diskuteret kort i sammenhæng med nogle af de iagttagelser der er 

gjort i den tidligere analyse af opgaveudvalgets anbefalinger. 

 

10.4 Innovation? – Opsamling og diskussion på tværs af analyserne 

Arbejdsmarkedschefen har tilkendegivet, at initiativet og tilgangen og indholdet ikke er anderledes i forhold 

til normal praksis.  

Men Arbejdsmarkedschefen har også peget på, at der er sket en væsentlig forandring i fortællingen om 

hvad samarbejdet med virksomheden mere grundlæggende handler om. Nu er virksomheder og Gentofte 

kommune sammen om et tema – om integration af flygtninge. I interviewet kæder han det sammen med 

hele konstruktionen med, § 17 stk. 4 udvalg og baggrunden for opgaveudvalgets nedsættelse, 

flygtningekrisen. 

Han fortæller også, at forandringen har medført en ny åbning for samarbejde med virksomheder fordi det 

åbner for en ny dialog i relation til virksomhedernes sociale ansvarlighed.   

”Og det er der, hvor det der ”Corporate Social Responsibility” (CSR) element for virksomheden kommer på 

banen” (Interview (15:52-16:25). 

Det kan ses i sammenhæng med en af de anbefalinger som opgaveudvalget afgav.  

5. Skab netværk af virksomheder, der vil ansætte flygtninge, så der er mulighed for sparring og 

erfaringsudveksling virksomhederne imellem 

Hvis det lykkedes for Arbejdsmarkedschefen, at anvende den nye fortælling til at engagere kommunens 

virksomheder mere i en fælles opgave omkring integration og herunder for beskæftigelse, så kan det gå 

hen og blive den væsentligste innovative nyskabelse som samskabelsesprocessen i opgaveudvalget har 

medført. Især hvis resultaterne kommer til, at ligge på samme høje niveau som det første hold der deltog. 

Det er et potentiale, som der indenfor det empiriske materiale ikke lader sig belyse nærmere i denne 

sammenhæng. 

 

10.5 Ressourceeffektivitet – analyse af initiativet 

Denne anden del af analysen vil omhandle spørgsmål omkring ressourceeffektivitet. Her vil analysens 

nedenstående spørgsmål omring omkostninger og resultater blive analyseret: 

 Enhedspris, omkostninger pr. flygtning der har deltaget i samarbejdet?  

o Er omkostninger højere eller lavere end i forhold hvad der tidligere har været erfaring for? 

 Resultater, hvor stor andel er kommet i beskæftigelse? 

o Er andelen højere eller lavere andel end der tidligere har været erfaring for? 
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Analysen vil blive foretaget på baggrund af Arbejdsmarkedschefens oplysninger, udsagn og vurderinger af 

ovenstående spørgsmål. 

 

10.6 Enhedspris 

I forhold til enhedsprisen, så vurdere Arbejdsmarkedschefen at udgifterne for kommunen, pr. deltagende 

borger ligger på nogenlunde samme niveau som der tidligere er erfaringer for. Han oplyser at samarbejdet i 

en periode været dyrere end sædvanlig på grund af højere udgifter til sprogundervisningen. Der har været 

behov for, at den almindelige modultakst som betales til sprogskolen for integrationsborgere blev 

suppleret. Det skyldes for det første at der har været tale om en mere intensiv sprogundervisning. For det 

andet er sprogundervisningen flyttet fra undervisningslokalerne på Sprogcenter Hellerup, hvor det normalt 

foregår, og ud på lokalt hos virksomheden som en integreret del af arbejdsplanen. 

Arbejdsmarkedschefen har udtrykt det således:       

”Det vil være dyrere i starten, fordi vi poster flere penge i at få en intens sprogundervisning fra start af 

målrettet mod virksomheden” (20:21-20:55). 

Arbejdsmarkedschefen oplyser ligeledes at Jobcenter Gentofte har udvidet den administrative service 

overfor virksomheden, i forhold til håndteringen af forskellige former for dokumentation og udveksling af 

informationer, som er påkrævet. 

Arbejdsmarkedschefen har udtryk det på denne måde:  

[…]. Vi har egentlig stået for det papirarbejde […] der også skal til. For der er en masse papirarbejde i det 

her” (Interview (18:42-18:35). 

Men samlet set er Arbejdsmarkedschefens vurdering at omkostningerne pr. deltager ligger på nogenlunde 

samme niveau som der tidligere har været erfaring for, han fortæller at det:  

”Nogenlunde er det samme, der er ikke den store forskel. Men over det lange sigt kan det godt betale sig 

(ibid.).  

Arbejdsmarkedschefen peger herudover på, at udgifterne skal ses i relation til de resultater som forventes 

og som der er erfaring for. I denne sammenhæng peger han på, at samarbejdet økonomisk set vil blive 

billigere for kommune efterhånden som deltagerne overgår til løntilskudsstillinger i virksomheden.     

”Den vil være billigere sidst på, fordi de vil være mere selvkørende og begynde at få løn […], og så vil det 

helt oplagt være billigere i det øjeblik de går i fast arbejde, hvilket jo var aftalen her; at de skulle i fast 

arbejde. […] over den lange sigt kan det godt betale sig (20:21-20:55). 

Det peger på, at resultaterne opfattes som gode for initiativet 

 

10.7 Resultater 

I forhold til resultaterne for samarbejdet, så vurdere Arbejdsmarkedschefen at der markant bedre 

resultater end der tidligere er erfaringer for. Han fortæller at ud af det første hold på 13 personer, så er 

erfaringerne at en meget høj andel af deltagerne efterfølgende er kommet i arbejde. 

Arbejdsmarkedschefen peger på at sammenligningen med tidligere resultater er svær, fordi man ikke har 
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”kørt forløb” helt på samme måde, men hans vurdering er, at det er en væsentlig højere andel der er 

kommet i beskæftigelse, set i relation til tidligere erfaringer med tilsvarende indsatser. 

Arbejdsmarkedschefen peger her på, at over 80 % af de 13 deltagere som deltog på det første holdforløb 

på IKEA efterfølgende er kommet i beskæftigelse, hvilket er markant højere end Arbejdsmarkedschefen 

tidligere haft erfaringer for.  

Arbejdsmarkedschefen oplyser at: 

”11 mennesker blev fastansatte efter de 12 til 18 måneder”. ”Den effekt har vi ikke tidligere set før, Nu har 

vi ikke kørt samlede forløb før. Vi har kørt forløb med enkelte personer, men hvis vi sammenligner med de 

enkeltpersoner […], så vil tiden fra de kommer, til de har fast arbejde være markant længere hvis vi kigger 

bagud” (21.21-21.50). 

Men Arbejdsmarkedschefen peger også på, at resultaterne fra det første hold har været ekstraordinært 

gode. Han fortæller, at det efterfølgende har vist sig, at resultaterne for deltagerne i initiativet nu ligger på 

nogenlunde samme niveau med de resultater man tidligere har haft erfaring for.  

Arbejdsmarkedschefen udtrykker det opsummerende sådan: 

”Den effekt vi har nu, den er nogenlunde den samme som vi havde tidligere. Og derfor tror jeg, at vi bruger 

ikke flere penge på det, Vi bruger heller ikke færre penge på det” (22:45-23:15). 

 

10.8 Opsamling – Ressourceeffektivitet 

På baggrund af Arbejdsmarkedschefens vurderinger må konklusionen på analysen af spørgsmålet om 

ressourceeffektivitet være, at enhedsprisen pr. borger stor set er uforandret i forhold til hvad der tidligere 

har været erfaring med. Arbejdsmarkedschefen har overordnet vurderet, at omkostningerne ligger på 

nogenlunde det samme niveau som der tidligere har været erfaring for, i relation til virksomhedsrettede 

tilbud til ledige flygtninge. Der har været mindre afvigelser i form af øgede omkostninger i forbindelse med 

sprogundervisning og til en udvidet administrativ service overfor virksomheden. 

I forhold til resultaterne viser analysen, at der har været en markant højere andel, ud af de første 13 

deltagere, som efterfølgende er kommet i beskæftigelse. Men disse resultater lader til at være isoleret til 

netop disse personer, ”det første hold” bestående af 13 deltagere. Arbejdsmarkedschefen har oplyst, at det 

efterfølgende har vist sig, at den andel som kommer i beskæftigelse, ud af de deltagerne der efterfølgende 

har deltaget, ligger på nogenlunde samme niveau som tidligere kendte resultater for virksomhedsrettede 

tilbud til ledige flygtninge. 
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11 Konklusion 

Afhandlingens problemformulering tog havde et interessemæssigt udgangspunkt i et samskabelsesinitiativ i 

Gentofte Kommune, hvorunder der blev nedsat en række opgaveudvalg. 

Problemformuleringen blev indledningsvis formuleret helt overordnet til et spørgsmålet om samskabelse 

virker? Problemformuleringen blev efterfølgende fokuseret til et spørgsmål om innovation og 

ressourceeffektivitet. 

Disse spørgsmål blev besvaret ved en analyse af to leverancer fra Opgaveudvalget – Integration. 

Leverancerne omfattede en række anbefalinger og et konkret initiativ. Initiativet var et samarbejde mellem 

Gentofte Kommune, Sprogcenter Hellerup og virksomheden IKEA. Formålet var at bringe flygtninge i 

beskæftigelse.  

Først blev problemformulering besvaret ved en analyse af om anbefalingerne kunne karakteriseres som 

innovative. Herefter blev problemformuleringen besvaret ved en analyse af om initiativet kunne 

karakteriseres som innovativt. Endvidere i forhold til om initiativet var ressourceeffektivt, herunder i 

forhold til at bringe ledige i beskæftigelse.   

Analysen i forhold til opgaveudvalgets anbefalinger viste, at hovedparten af udvalgets anbefalinger ikke 

kunne karakteriseres som innovative. Enkelte anbefalingers indhold kunne gennem analysen karakteriseres 

ved at indeholde elementer af innovative forslag.  

Analysen af initiativet viste at initiativet i al væsentlighed kunne betragtes som en almindelig anvendt 

praksis på området. En vurdering som blev bekræftet af Arbejdsmarkedschefen på området. Analysen viste 

også at initiativet indeholdt elementer der kunne karakteriseres som procesinnovationer. Endvidere viste 

analysen at der var sket en forandring i den grundlæggende fortællingen om hvad kommunen samarbejder 

med virksomhederne om. I denne fortælling er både virksomheder og Gentofte kommune sammen om 

integration af flygtninge. 

Analysen af initiativets ressourceeffektivitet viste at omkostningerne ligger på samme niveau som der 

tidligere har været erfaring med. Endvidere viste analysen at der var meget gode resultater, idet 

hovedparten af deltagerne kom i beskæftigelse. Resultaterne var dog isoleret til det første hold der deltog, 

og efterfølgende ligger resultaterne på samme niveau som der tidligere er erfaring for. 
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