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Coronakrisen som
game-changer i den
offentlige sektor
Hverdagen er så småt ved at være
tilbage i normal gænge, selv om coro-
nakrisen stadig har sit tag i os. Kom-
munerne har i den grad bidraget til,
at landet er kommet så godt igennem
krisen, som tilfældet er.
Kommunerne var godt rustede, da
Coronakrisen komud af det blå, og
hverdagenmed et slag blev uforud-
sigelig, og strategier og løsninger
skulle findes undervejs. Det kan især
tilskrives, at kommunerne grund-
læggende har en sikker faglighed, at
ledere ogmedarbejdere på de nære
velfærdsområder er drevet af en
stærkmotivation for at gøre en for-
skel for borgerne – noget, der kun
trådte endnu tydeligere frem under
krisen – og at de kommunale che-
fer dedikeret, hurtigt og effektfuldt
satte ”det normale” på standby og
skred til handling, kommunikation

og tydelig ledelse fra dag ét.
Mange har nu så småt taget fat på
at samle erfaringer og læring fra
krisen, og det er vigtigt, for corona-
krisen kan danne grundlag for en
game-changer i den offentlige sektor
og den nærhedsreform, som regerin-
gen længe har talt om.
Hurtighed i processer og beslutnin-
ger, fleksibilitet på tværs af fagom-
råder og sektorer og nytænkning af
opgaveløsningen har været særlig
fremherskende under krisen.
Én af driverne har utvivlsomt væ-
ret brugen af virtuelle arbejds- og
mødeformer.Møder kunne holdes
stort set uafhængige af tid og sted –
og gjorde det ogsåmuligt at arbejde
hjemmefra, om end det også har væ-
ret krævende at være på distancen.
Meget tyder også på, at kortslutnin-
gen af de vanlige strukturer, proces-
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ser, analyser og papirarbejde har væ-
ret en stærktmedvirkende årsag til,
at det varmuligt at effektueremål
og retningslinjer uden omveje og at
mobilisere og allokere ressourcerne
derhen, hvor behovet var størst.
Der har været et stort ledelsesfokus
på velfærdsområderne, og ledelse
har været alfa og omega, forman kan
hverken styre sig gennem en krise
eller lade stå til – det har været ty-
deligt –men der har været rum til
kreativitet og faglig udvikling tæt på
borgerne. Under krisen oplevede vi
en nytænkning af opgaveløsningen i
stor skala fra virtuel undervisning i
folkeskolen, biblioteker, der sørgede
for take away bogposer, og skærm-
teknologi i hjemmeplejen til digitale
jobklubber for ledige.
I den kommende tid skal vi sammen
– både i kommunerne og på tværs
i den offentlige sektor – drøfte og
afdække, hvad der gjorde, at vi lyk-
kedes i det omfang, vi gjorde, under
krisen. Og vi skal omsætte erfarin-
gerne til ny praksis. Gør vi det klogt,
har vi en game-changer for udviklin-
gen i den offentlige sektor. •

4

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, 28. maj - 10. juni 2020, 51. årgang, www.danskekommuner.dk Forsidefoto: Nicolai Lorenzen Redaktionen: Tlf.: 33 70 30 18, dk@kl.dk,
Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S. Abonnement/adresseændring: Tlf.: 33 70 37 02, abonnement@kl.dk, Årsabonnement 2020: 22 numre, 1.729 kr. ekskl. moms Ansvarshavende:
adm. dir. Kristian Wendelboe, kwe@kl.dk Kommunikationschef: Ida Thuesen Nielsen, itn@kl.dk Redaktionschef: Klaus Slanina Petersen, ksp@kl.dk Redaktionssekretær: Klaus Slanina Petersen,

ksp@kl.dk Journalister: Rudi Holm, ruh@kl.dk, Thomas Kokholm, tkn@kl.dk, Gitte Johansen, gij@kl.dk, Jon Kirketerp Jørgensen, jki@kl.dk, Mads Brandsen, mdbr@kl.dk, Frederik Overby Vinding, frov@kl.dk Grafikere:
Barbara Clemmensen, bac@kl.dk, Karen Linnet Olesen, kol@kl.dk Webmaster: Line Bisgaard, lic@kl.dk Annoncer: JB Media, tlf.: 21 43 75 18, mpe@jbmedia.dk, www.jbmedia.dk Trykoplag: 4.000. Læsertal:
40.000 (Gallup 2019). Produceret CO2-neutralt hos KLS PurePrint, www.klspureprint.dk. Artikler kan citeres mod kildeangivelse, jf. ophavsretslovens bestemmelser om citatretten.
KL’s politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvoraf dette direkte fremgår.

Adgangskode: computer Redaktionen: Tlf.: 33 70 30 18, dk@kl.dk Abonnement: Tlf.: 33 70 37 02, abonnement@kl.dk




