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»Det er da noget kommunen skal gøre« – snakken går lystigt. Vi sid-
der i festligt lag, der er mennesker i alle aldre. Udgangspunktet for 
snakken om det »kommunen da bare skal gøre« er en mand, hvis ko-
ne skal tilbage på job efter endt barselsorlov. De har endnu ikke fået 
pasning til det lille ny familiemedlem, som nu næsten er 11 måneder. 
Det er uholdbart og helt urimeligt. Stemmerne bliver skingre. Der la-
ves både psykologiske, politiske og økonomiske analyser af konse-
kvenserne af kommunens mangelfulde ageren. Vi himler. Vi er i dette 
øjeblik eksempler på den kravs- og rettighedsmentalitet, som nogle 
forudser, bliver velfærdssamfundets undergang. 

En kvinde tager ordet. Hun har været involveret i et trafikuheld, og 
mistet en del af sin førlighed. Kvinden beretter om en gudsbenådet 
sagsbehandler, der i den grad har bistået hende gennem ny uddannel-
se og på vejen til atter at blive selvforsørgende. Kvinden beskriver, 
hvordan hun blev mødt med en forventning om, at hun havde res-
sourcer til at klare sig selv. Der var en hånd i ryggen, men fokus var 
på det, hun selv kunne og skulle gøre. Kvinden tillægger sagsbehand-
leren afgørende betydning for det gode liv, hun lever i dag med sit 
handicap.  

Vi fortsætter vores erfaringsudveksling om mødet med den kommu-
nale sektor. Der er en bred vifte af oplevelser. Der er historier, hvor 
tæerne krummes af skam, og andre der varmer hjertet. Historier om 
mødet med en kommunal sektor, der både regulerer og ruster os til at 
leve vores liv. Historier om værdiskabende indsatser, som har gjort en 
positiv forskel for den, der her og nu havde brug for velfærdsydelser. 
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Der er naturligvis mange historier at fortælle. For den kommunale 
opgaveportefølje er stor. Kommunerne varetager de allerfleste af de 
direkte borgerrettede ydelser i vores velfærdssamfund. Ydelserne 
spænder fra forsørgelsesydelser, til børnepasning, folkeskole, ældre-
pleje og genoptræning, tandpleje, socialpsykiatri, beskæftigelsesind-
sats, erhvervsfremme, biblioteker, musikskoler, forsyningsvirksom-
hed, redningsberedskab, sportsfaciliteter, kultur, veje, vielser, turisme, 
natur og miljø, fysik planlægning, integration, sociale tilbud. Listen er 
lang og endda ikke udtømmende.  

Den kommunale sektor fylder. Den fylder i det levede liv for os, der er 
borgere, brugere, pårørende eller ansatte i kommunen. Vi modtager 
alle på forskellig vis gennem livet kommunale produkter og ydelser. 
Vi kommer alle i kontakt med ansatte i den kommunale sektor. Vi er 
alle med til at finansiere den kommunale sektor. Det har derfor be-
tydning for os, hvad der kommer ud af den kommunale indsats. Det, 
der kommer ud af indsatsen, hænger sammen med, hvordan der ar-
bejdes i den kommunale sektor, og de forudsætninger de ansatte har 
for at udføre deres opgaver. Mødet mellem borgeren og den kommu-
nale sektor skal gøre en positiv forskel, og effekten skal kunne doku-
menteres. Den kommunale sektor skal være værdiskabende. 

Den kommunale sektor skal gøre en positiv forskel 
for borgerne 

»Gøre en positiv forskel for borgeren«, hvad er det? Med de mange og 
meget forskelligartede opgaver, der løftes i en kommune, så er der na-
turligvis mange svar herpå alt efter, om det er en ansøgning på byg-
gesagsbehandling, undervisningen i folkeskolen, sundhedspleje, eller 
botilbud til en handicappet søn. Det at gøre en positiv forskel er i dag 
noget andet end for bare 10 år siden. Det har historisk flyttet sig og er 
fortsat i bevægelse. De seneste år er det i høj grad at styrke borgerens 
livsduelighed, man taler om livsmestring.  De ansatte skal ikke som 
tidligere gøre noget for borgeren, men med borgeren, så borgeren med 
det samme eller på sigt selv kan. Målet er at støtte borgeren i at tage 
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