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Den ene giraf…  

Sanne Nielsen, 38 år, gift og mor til 2 

Afdelingsleder, YdelsesCenter Haderslev

17 års kommunal erfaring; 

• Diplom i Ledelse 
• Diplom i Offentlig forvaltning 
• Proceskonsulent Uddannelse 
• LEAN konsulent 
• Projektleder uddannelse 
• AMR Uddannelse 
• Kommunom
• Kontor med speciale i off.adm.

Min rejse i Haderslev Kommune;
 Elev, barselsvikar, sekretær, chefsekretær, projektleder, udviklingskonsulent, afdelingsleder 



Den anden giraf…  

Mia Durst, 35 år, mor til 4+1 

Sagsbehandler, Integrationsteamet

12 års kommunal erfaring 

• Kommunom
• AMR uddannelse

• Elevvejleder uddannelse
• Kontor med speciale i off.adm



Medio 2015… 



Ny plan

Vi skal vi have en plan… 

En NY PLAN!



Relationer 
og 

Samarbejde

Kvalitet 
og 

Effektivitet



Relationer 
og 

samarbejde

Kvalitet 
og 

effektivitet

Et 
velfungerede 
YdelsesCenter 

i trivsel

MÅLET… 



Handleplan: 

• Trivsel
• Ressourcer 
• Kompetencer
• Opgaver 
• Digitalisering 
• Image 



FRA:

Lillesøsterrollen

Tilbagetrukket adm. funktion 

”jeg er KUN ydelsessagsbehandler…” 

TIL:

Ligeværdig samarbejdspart 

Ny afdelingsprofil

Teamorganisering – profiltest 

Skrankeløs borgerbetjening 

Digitale løsninger 

Strategisk kompetenceudvikling

Ansvar for progression i borgersager 

Alternatier når vi må sige nej

Fokusområder og årsmål   



Afd.leder

Sanne Nielsen

Ansøgnings team

Rene Thielsen 

Tina Holm

Christina Nissen

Mette Jørgensen

Yvonne Andersen 

Sags team

Dorte Jessen

Marianne Petersen

Anja Aarhus 

Jette Momme 

Integrations  
team

Mia Durst

Lidia Petersen

Merete Bramsen

Mia Østergaard(barsel)

Mikkel Vestergaard 

Fleks team

Eva Lorenzen

Stefica Puljic

Susanne Larsen

Sygedagpenge 
team

Helle Jensen

Helle Knudsen

Una Øgendahl

Grethe Pedersen 

Adm.Team

Helle Piehl  

Martin Nissen

Signe Frøling 

Faglig Koordinator

Meta Hissel

Jobbutik team

Cia Møller

Lis Holm 

Mohammed Hamad

Øko. Vejledning 

Peter Lund Pedersen

Else Marie Rosendahl

24 ordinært fastansatte (heraf en på barsel og 3 på nedsat tid) 
4 fleksjob ansatte 
1 seniorjobber 
1 praktikant 
1 studentermedhjælper 





Interessenter og samarbejdsparter 
- sig JA!

• Borgere, partsrepræsentanter, bisiddere og Borgerrådgiveren 

• Beskæftigelsessagsbehandlere / JC / Mentorer / IMC / Virksomhedskonsulenter 

• Borgerservice, Børn og Familie, Handicap & Psykiatri, Central Økonomi

• Forsorgshjem, Krisecentre, bo- og væresteder   

• Virksomheder 

• Udbetaling Danmark, SKAT, Virk.DK  

• Osv… 

Projekter: 

SIV - Særlig fremskudt indsats på værestederne. 

Housing First 

God Løsladelse 

Det Sociale Akuttilbud 

Kvinde KriseCentre

Dansk Rødekors 







Kerneopgaven

for et

Ydelsescenter

?



Kerneopgave..: 
Vi samarbejder med borgeren om, at skabe den 

bedst mulige økonomiske tryghed, som er nødvendig 
for, at blive/forblive aktiv på arbejdsmarkedet

Det vi tror på..:
Økonomisk overblik og stabilitet som grobund for 

videreudvikling af borgerens kompetencer mod arbejdsmarkedet. 

Det vi gør..: 
Borgere, der er i kontakt med YdelsesCenter Haderslev, skal opleve en
service, der bygger på udpræget respekt, høflighed og hjælpsomhed.

De skal opleve, at deres henvendelse bliver fulgt til dørs.

Vi tager afsæt i vores professionelle kompetencer samt kvalitet og effektivitet i 
sagsbehandlingen. Vores relationer og samarbejde gør at vi lykkes.  



I Mål? Nej ikke helt endnu… 
Men vi er sku godt på vej…

 Ny kultur bliver anerkendt
 Langt bedre trivsel
 Højere effektivitet 
 Langt mere digitalisering 
 Ingen skranker
 Større åbenhed
 Langt mere samarbejde  
 Ny rolle vinder frem
 Tro på egne evner 
 Mere ansvar i tunge sager 
 Nye YC tilbud til borgere 



Fokusområder og MÅL i 2017

Fokusområder

• Fortsat GOD trivsel i hele YdelsesCentret 

• Oplevet mere rimeligt arbejdspres 

• Øget fokus på vores kerneopgave og en sund afdelingskultur 

• Strategien ”Den samarbejdende organisation” skal under huden

• Øget borgerperspektiv og bemyndigende position 

• Større fokus på tværfagligt samarbejde

• Imageforbedring internt i organisationen samt eksternt i vores omverden 

• Flere eksterne samarbejds- og erfa relationer   

MÅL

 Reduktion af sygefravær. YdelsesCentrets mål er 4,0%. 

 Veludført, revisionsgodkendt, fagligt ledelsestilsyn 

 Temabaseret kompetenceudvikling og individuelle kompetenceudviklingsplaner 

 Økonomi i balance 

 Gamle ”opgavebunker” skal håndteres og fjernes 

 På forkant ift. lov- og reform forandringer 

 Modenhedsgodkendelse ift. KMOBIT implementering 



Ny kerneopgave? 

Ja det tror jeg nok!

Myndighedsudøvelse 

contra den leverede service…







En balancekunst… 



En anden model med samme budskab 

Kræver de nye 
kompetencer… 



Kompetencer i spil… 

Facilitator/samskabende 

Bemyndigende/selvledende

Navigator  

Coaching/impowerment/

motivator

Kommunikation, samarbejde

Forandringsdreven 

Faglighed, lovgivning, 
administration, 
it/digitalisering 



Vi skal finde andre veje… 

… vi er en del af en større udvikling

… mere af det samme er ikke nok 

… både problem og løsning findes hos borgeren

… vi er dem, der er bedst til at facilitere opgaven

… ressourcer får vi ikke flere af

- og det bliver super spændende!



Spørgsmål, dialog og debat 

Hvad ser i som jeres kerneopgave -og 
matcher jeres kompetencer hertil..?

Og hvordan er jeres afdelingskultur!? 


