
Nogle dage endnu er Jonatan Schloss direktør for
PraktiserendeLægersOrganisation (PLO).Men 1.
april sætter han sig i direktørstolen i dennye kommu-
neejede virksomhedKomponent, der skal stå for ud-
dannelse, kompetenceudvikling og konsulentydelser
målrettet den kommunale verden.Komponent omfat-
ter blandt andet en sammenlægning af COK (Center
forOffentligKompetenceudvikling), KLK (KL’sKon-
sulentvirksomhed) ogKL’s ledelsesområde.
– Jeg blev nysgerrig, da jeg for nylig så, at Kristian
Wendelboe (KL’s administrerende direktør, red.)

KOMPONENT
KAN DRIVE DEN
OFFENTLIGE
VELFÆRD
FREMAD
Når to skoler med næsten
ens vilkår og elever klarer sig
forskelligt, så kan det skyldes
ledelse og kompetencer, me-
ner Jonatan Schloss. Her ser
han nøglen og guldet. Derfor
søgte han jobbet som direktør
for kommunernes nye udvik-
lingscenter Komponent, som han
mener har muskler til at skabe
forandring i den offentlige velfærd.

tekst THOMAS KOKHOLM
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interessant at tagemed til den kommunale
verden.
– Bruger de kommunale ledere deres tid på
kerneopgaven? Brugerman som skolelede-
ren tiden på elevernes udbytte af undervis-
ningen, eller bruger han eller hun tiden på
budgetter, timeplaner og andre administra-
tive opgaver. Det samme i plejen og på tek-
nik- ogmiljøområdet. Brugerman nok af
tiden på det, borgeren går op i, eller på ting,
andre i virkeligheden kunne tage sig af, si-
ger Jonatan Schloss.
Han tror, der er forskel på, hvad de fleste
ledere ønsker at bruge tiden på, og det, de
faktisk bruger tiden på.
– Almindelig administration, brandsluk-
ning og drift fyldermeget. Bruger dagin-
stitutionslederenmest tid på pædagogik
og børns udvikling eller på sygefravær,
administration, aflægge rapporter til kom-
munen og så videre? Der ligger noglemu-
ligheder i at se på, hvordanman som leder
prioriterer sin tid og er bevidst om, hvornår
man kan uddelegere opgaver, mener Jona-
tan Schloss.

De første 100 dage
Men så er der også hele konsulentdelen i
Komponent, som i dag ligger i KLK.Her er
Jonatan Schlossmere tilbageholdendemed
at sætte ord på.
– Jeg har i det hele tagetmeget respekt for,
at det er et svært job, jeg går ind i. Jeg kom-
mer ikke og sigermed det samme, at sådan
og sådan gør vi. Jeg bliver nødt til at bruge
en del tid på at talemed kommunaldirek-
tører og forvaltningsdirektører ogmedar-
bejdere i Komponent for at finde ud af, hvad
kommunerne efterspørger, og om vi har
kompetencerne til at levere det. Det ved jeg
ikke nok ompå forhånd. Der skal jeg bruge
ørernemere endmunden først, siger Jona-
tan Schloss.
Atman som virksomhed skal passe påmed
at gå ud og forklare kunden, hvad de skal
købe, erfarede han fra sin tid som direktør
for FalckHealthcare. Dengang komhan fra
et job som kontorchef i KL, først på børne-
og kulturområdet og senest på social- og
sundhedsområdet.
– Det var lige efter kommunalreformen,
hvor kommunerne havde fået en del nye
sundhedsopgaver fra amterne. Falcks per-
spektiv var, at en del af dem kunneman da
drive for kommunerne.Men det var de ikke

specielt interesserede i. Der lærte jeg lidt
på den hårdemåde, at detmed at tage ud
og fortælle kommuner, hvad de har brug
for, det fårman ikke såmeget ud af. Det var
helt andre ting, de havde brug for hjælp til –
blandt andet sygefravær. Vi fik justeret vo-
res koncepter, så demødte kommunernes
behov, og fik så en pæn forretning ud af det,
siger Jonatan Schloss.
Fusioner har han også væretmed til før.
Somhospitalsdirektør var han først på
FrederiksbergHospital, der senere blev
lagt sammenmed BispebjergHospital. De
erfaringer kan hanmåske også få brug for i
den kommende tid, hvor COK, KLK ogKL’s
ledelsesområde skal blive til en ny enhed.
– Ideen er jo, at det skal blive noget nyt og
stærkere. Det væsentlige i den slags pro-
cesser bliver at fokusere på de nyemål og
opgaver for den nye enhed frem for at dyrke
kulturforskelle og det, vi plejer at gøre. Der
skal jeg være synlig som leder. Det bliver
jo en udfordringmed en enhedmed flere
forskellige adresser.Men der er jo digitale
hjælpemidler, siger Jonatan Schloss.
Den nye direktør har allerede besluttet,
hvor lang tid han vil bruge på at tale og lyt-
te, før han lægger en plan på bordet.
– Jeg har tænktmig at lave en 100-dages
plan, der skal være synlig formedarbej-
derne. I den periode bliver der snakketmed
allemulige folk. Borgmestre, kommunal-
direktører, medarbejdere, KL, bestyrelse,
professionshøjskoler, andre konsulentfir-
maermed flere. Jeg henter indtryk hele
vejen rundt. Så skal jeg analysere og foreslå
en plan for Komponents bestyrelse, siger
Jonatan Schloss og tilføjer:
– Jeg glædermig helt vildt.• tkn@kl.dk

JONATAN SCHLOSS
2016 – til nu Direktør - Praktiserende
Lægers Organisation (PLO)
2014 – 2016 Direktør for kundeservice
i SKAT
2009 – 2014 Direktør Frederiksberg og
Bispebjerg Hospitaler
2005 – 2009 Direktør Falck Healthcare
2001 – 2005 Kontorchef KL
1999 – 2001 Afdelingschef Bornholms Amt
1998 – 1999 Rådgiver og controller
Frederiksborg Amt
1997 – 1999 Ekstern lektor Dansk
Kommunalkursus

på socialemedier annoncerede, atman
søgte en direktør. Jeg ringede og spurgte,
hvad det egentlig gik ud på. Det, jeg først
blev forelsket i, var ledelsesudviklings- og
kompetencedelen. Det, at KL samler de tre
områder, giver noglemeget stærkemuskler
til at forandre noget i velfærdssamfundet,
mener Jonatan Schloss.
Den 51-årige, der gennem karrieren har
bestridt en del direktørposter, må lige ud-
dybe, hvad hanmenermed det.
–Det seneste års tid har vi været i en situati-
on, hvor der har været penge til alt, hvad der
harmed corona at gøre. Det stopper på et
tidspunkt.Menborgerne har fortsat en for-
ventning ommere og bedre service ogmere
kvalitet i den offentlige sektor.Hvordan
håndterer vi det?Der tænker jeg, at der især
er to knapper at skrue på. Den ene handler
om ledelseskvalitet, og det andenhandler
ommedarbejdernes kompetencer. Det er
de to parametre, der kan skrues på, når der
i fremtiden ikke er flere penge til at opnor-
mere. Der er så også et tredje element, der
handler omkommunernes evne til at enga-
gere civilsamfundet, siger Jonatan Schloss.
At nøglen – eller guldet, omman vil – ligger
her, har han selv erfaret, blandt andet i
tiden somhospitalsdirektør.
– Det ermin egen erfaring, og det frem-
går af al mulig forskning. Du kan for
eksempel have to stort set ens skoler
med samme elevgrundlag og budget,
og så klarer de sig alligevelmeget
forskelligt, når det handler om ele-
vernes trivsel, det faglige udbytte og

så videre. Selvom rammevilkårene er
de samme. Så er vi tilbage til, at det nok

handler om ledelse og kompetencer og en-
gagement. Det har jeg arbejdetmed iman-
ge år som leder, siger Jonatan Schloss.

Fokus på kerneopgaven
En af hans kæpheste er, at ledere ogmed-
arbejdere skal fokusere på kerneopgaven i
deres arbejde.
– I PLO har jeg også væretmed til at stå for
efteruddannelse af lægerne. Vi lavede også
en ny uddannelse af praksismanagere. Det
var ud fra en ide om, at lægerne ikke selv
skal tage sig af allemulige andre ting end
kerneopgaven. Det kanman sætte nogle
med andre kompetencer til, forklarer Jona-
tan Schloss.
Den tankegang, synes han, kunne være


