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1 STARs rolle og opgaver i arbejdet med implementering af lovpakker  

En af kerneopgaverne i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er at understøtte implemente-

ring af beskæftigelsespolitiske indsatser og lovgivning. Guiden skal give STARs medarbejdere en fælles for-

ståelse for processen og de redskaber, som vi bruger i arbejdet med at implementere lovpakker. Implemente-

ringsguiden har desuden til formål at give kommuner, a-kasser og andre interessenter et indblik i styrelsens 

rolle og opgaver i implementeringsprocessen.  

Guiden anvendes, når større lovgivningsændringer vedtages og igangsættes, og hvor der vurderes, at der vil 

være en længere implementeringsperiode/-indsats.  

 

1.1 STARs tilgang til arbejdet med lovpakker  

Når større lovgivningsændringer er aftalt i Folketinget, er der som oftest defineret politiske intentioner (de 

overordnede formål og målsætninger), en juridisk ramme (love og bekendtgørelser) og en økonomisk 

ramme. Det er kommunernes og a-kassernes opgave at implementere lovgivningen, så den omsættes til resul-

tater for borgere og virksomheder. STARs arbejde med implementering tænkes ind allerede i ideudvikling af 

politiske udspil. STAR tager tidligt og løbende eksplicit stilling til implementeringsudfordringerne og imple-

menteringsindsatsen tilpasses herefter. 

 

STARs rolle er at understøtte kommunernes og a-kassernes implementering. Det gør vi blandt andet ved, at: 

 Inddrage de berørte parter tidligt og løbende i processen 

 Sikre at forvaltningsgrundlaget, herunder rammer, retning, opgaver, snitflader og arbejdsmetoder, er på 

plads før lovens ikrafttræden 

 Iværksætte implementeringsunderstøttende aktiviteter  

 Fastsætte målsætninger for implementeringen.  

 

STARs rolle i reformarbejdet bygger på følgende to principper: 

 Det er et kommunalpolitisk ansvar at gennemføre tværgående prioriteringer og implementere reformer 

vedtaget af Folketinget på de kommunale områder, men at staten skal bidrage til dette ved at sikre ram-

mebetingelserne for de lokale prioriteringer, herunder at der i tilrettelæggelsen af reformer er de fornødne 

forudsætninger for implementeringen tænkt ind.  

 En lovpakkes succes ikke alene afhænger af det rette indhold, men også af kommunernes og a-kassernes 

forudsætninger og kapacitet. For at opnå de forventede resultater er det derfor vigtigt, at der er ledelsesop-

bakning til implementeringsopgaven, at medarbejderne er klædt på til at ændre praksis, og at borgerne og 

virksomhederne forstår de nye krav og muligheder i lovpakken, så de kan agere efter dem.   

 

Modellen nedenfor viser sammenhængen mellem: 

 Den indsats der skal implementeres (implementeringsgenstand) 

 Kommunerne og a-kassernes forudsætninger og kapacitet (implementeringskontekst) 

 De implementeringsunderstøttende aktiviteter (implementeringsgreb) 

 I hvor høj grad indsatsen er blevet gennemført i overensstemmelse med de politiske intentioner (imple-

menteringsgrad) 

 Reformen/indsatsens resultater. 

Modellen og dens begreber vil være gennemgående i implementeringsguiden. 
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Figur 1. Model for implementeringsprocessen 

 

De konkrete opgaver og aktiviteter i implementeringsprocessen beskrives nærmere i afsnit 2.  

1.2 Pejlemærker for implementeringsprocessen  
I STAR har vi opstillet tre pejlemærker for implementeringsprocessen: 

1.2.1 Transparens 
STARs implementeringsunderstøttende arbejde skal være præget af åbenhed over for kommuner og a-kasser. 

Det indebærer dels, at vi er åbne om de mål, vi sigter efter i implementeringen. Dels at kommuner og a-kas-

ser har let adgang til information om indhold, lovgrundlag og implementeringsunderstøttende aktiviteter.  

Eksempelvis skal nøgletal for implementering af reformer kunne trækkes på jobindsats.dk, og vores hjemme-

side skal altid indeholde opdateret materiale om nyere reformer og information om, hvilken service kommu-

nerne kan forvente fra STAR.   

1.2.2 Involvering 
Vi inddrager praktikere og eksperter i alle faser i en lovpakke. Der kan fx afholdes værksteder i opstartsfa-

sen, mens organisationer, kommuner og a-kasser kan inddrages i netværk og arbejdsgrupper. Vi besøger også 

kommuner og indhenter eksempler fra praksis, som kan hjælpe andre. På den måde sikrer vi, at de imple-

menteringsunderstøttende aktiviteter er målrettet målgruppernes behov og tilpasset den kontekst, hvor indsat-

sen skal implementeres.  

1.2.3 Prioritering 
STAR fastsætter og udmelder tidligt sigtelinjer og implementeringsindikatorer på baggrund af reformen/ind-

satsens intentioner og kerneelementer. Sammen med kommuner og a-kasser følger vi udviklingen i målsæt-

ningerne og vurderer, om implementeringen er på sporet. På den baggrund kan vi prioritere de implemente-

ringsunderstøttende aktiviteter omkring de elementer, der er afgørende for at nå de forventede resultater. 

Sigtelinjer og implementeringsindikatorer  

Sigtelinjer og implementeringsindikatorer gør det tydeligt, hvad der skal opnås med lovpakken, og hvad der skal til, 

for at lovpakken  kan siges at være implementeret.  

Sigtelinjer er indikatorer for, om de ønskede resultater eller intentioner med en lovpakke opnås. Eksempelvis er sigte-

linjen for Beskæftigelsesreformen, at antallet af personer på a-dagpenge reduceres varigt.  

Implementeringsindikatorer er indikatorer for, om implementeringen er på sporet. De beskriver det, kommuner, a-

kasser og STAR skal levere for at realisere intentionerne og sigtelinjerne. Det kan fx være, at kommunerne benytter 
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de centrale redskaber, eller at der kan observeres den ønskede adfærd blandt borgere, virksomheder og sagsbehand-

lere. Eksempelvis er en implementeringsindikator for Beskæftigelsesreformen, at flere dagpengemodtagere får et 

virksomhedsrettet tilbud. 

For de store reformer kan sigtelinjer og implementeringsindikatorer trækkes på jobindsats.dk 

 

2 Implementeringsprocessens 4 faser   
Arbejdet med lovpakker følger typisk en række spor med hver sit faglige fokus: Policy- og lovgivning, øko-

nomi, IT, implementering, mv.  

Implementering er ikke en begivenhed, men en løbende proces. Formålet med dette afsnit er at vise sammen-

hængen mellem policy- og implementeringsprocessen, herunder hvordan implementering indtænkes fra star-

ten og løbende i arbejdet.  

Figur 2. Implementeringsprocessen 

 

 

I det følgende beskrives processen med udgangspunkt i implementeringsprocessens fire faser. Oversigten 

nedenfor viser et udsnit af STARs fokusområder i lovprocessen. 
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2.1 Forberede implementering  
Arbejdet med implementering af lovgivning begynder, når ministeren og regeringen ønsker at reformere et 

område.  

Det er centralt, at policy- og det implementeringsunderstøttende arbejde kører parallelt fra starten og løbende 

i processen. Det betyder blandt andet, at der fra begyndelsen er fokus på dataudfordringer- og behov, IT-un-

derstøttelse og administrationsmodel samt effektiv kontrol sideløbende med policy-udformningen. 

Implementeringssporet omfatter desuden:  

 Identificere eventuelle implementeringsbehov og -udfordringer gennem dialog med praktikere, netværks-

møder eller praksistjek (se nedenstående boks). 

 Vurdere behovet for økonomi til implementeringsunderstøttende aktiviteter  

 Vurdere behov og muligheder for IT-understøttelse af lovpakkens initiativer. 

 

Der kan evt. udarbejdes første skitse til en model for IT-understøttelse (se boksen om IT-implementering un-

der afsnit 2.2). 

 
Praksistjek 

Lovgivning og initiativer fungerer ikke altid som forventet, når de rammer virkeligheden. Det er derfor vigtigt at lø-

bende få feedback fra praksis i alle faser af policy processen. STAR har derfor udviklet et koncept for praksistjek, 

som skal være med til sikre, at STAR får omsat politiske målsætninger til reelle resultater. 

 

Formålet med et praksistjek er at inddrage relevante målgrupper og interessenter for at få en større indsigt i, hvordan 

et initiativ, lov, indsats mm. fungerer eller kan komme til at fungere i praksis. Over en kort periode, fra 2 til 4 dage, 

undersøger en gruppe medarbejdere i STAR en konkret problemstilling kvalitativt. I praksistjekket bliver der anvendt 

brugerinvolverende metoder og processer, som er særligt anvendelige i samspillet med praksis. 

 

Hvem gør hvad:  

• Fagkontoret gennemfører et praksistjek, men hjælp fra STARs ressourcepersoner på praksistjek.  

• AMK’erne deltager i selve praksistjekket i eget område. 

 

Konceptet for praksistjek er forankret primært i kontoret Ind på Arbejdsmarkedet. 

 

2.2 Planlægge implementering  
Planlægningsfasen starter, så snart udspillet offentliggøres. Der udarbejdes lovforslag, når der er indgået en 

politisk aftale, og bekendtgørelser og vejledninger, når loven er vedtaget.  
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I denne del af processen har kommunerne typisk fokus på at klæde medarbejderne på til at håndtere den nye 

lovgivning og planlægge nye arbejdsgange. Der skal derfor altid udarbejdes en juridisk startvejledning, der 

giver et indledende overblik over lovforslagets indhold og overgangsregler, og indgås dialog med praktikere, 

så vejledningen adresserer kommunernes udfordringer. Startvejledningen skal være klar før loven træder i 

kraft.  

I planlægningsfasen er der desuden fokus på god IT-implementering, jf. boksen nedenfor. 

 
IT-implementering 

Inden for IT-understøttelse har staten ansvaret for selvbetjening og tværgående datadeling, mens kommunerne har 

ansvaret for sagsbehandlingssystemer. STAR er forpligtet til at sikre, at lovforslag og bekendtgørelser er udformet på 

en måde, så de er digitaliseringsklare, jf. Digitaliseringsstyrelsens vejledning herom. I forbindelse med planlægnings-

fasen er det derfor væsentligt, at der sikres et tilstrækkeligt fokus på de digitale hensyn. STAR bruger Digitaliserings-

styrelsens koncepter og tjeklister som konkrete værktøjer til at håndtere disse hensyn.  

 

For at sikre den bedst mulige implementering i kommuner og a-kassers IT-systemer, og dermed minimere risikoen 

for driftsforstyrrelser, er Digitalisering og Support (DOS) i tæt dialog med de IT-leverandører, i forløbet op til idrift-

sættelse af nye IT-funktionaliteter. Fokus vil i høj grad ligge på løbende optimering af de tværgående testprocedurer 

’end-to-end’ og fejlrettelser. 

 

STAR informerer om ny IT i forbindelse med releases via it-koordinationsforum, digitale brugermøder, IT-nyheds-

breve, releasenoter, og anden form for hjælpemateriale. Hertil kommer netværksmøder med fokus på de enkelte sy-

stemer. IT-implementeringen er forankret i fagkontorerne, mens IT-orienteringen er forankret i DOS. 

 

Herudover omfatter implementeringssporet: 

 Udarbejdelse af implementerbarhedsanalyse (se boks på næste side)  

 Udarbejdelse af implementeringsplan og risikolog (se boks på næste side) 

 Kommunikation med kommuner og a-kasser, herunder formidling på star.dk  

 Dialog med centrale aktører og interessenter, herunder KL og Danske a-kasser 

 Afholdelse af tema- og netværksmøder samt individuelle jobcenterbesøg 

 Opfølgning og tilsyn med implementering af beskæftigelsespolitikken  

 Vælge organisering af styring og fremdrift for implementering evt. via styregruppe, arbejdsgrupper og 

kommunenetværk  

 Fastsætte sigtelinjer og implementeringsindikatorer  

 Udarbejde en plan for opfølgning og evaluering  

 Overveje brugen af implementeringsgreb  
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Implementerbarhedsanalyse 

 
Der er stor forskel på, hvor lette eller svære de enkelte initiativer i en lovpakke er at implementere. 

For at understøtte jobcentrenes og a-kassernes implementering kan STAR gennemføre en implementerbarhedsana-

lyse, der giver et overblik over eventuelle implementeringsvanskeligheder og -behov. På den baggrund kan styrel-

sen prioritere og planlægge de rette implementeringsgreb og/eller justere indsatsens konkrete indhold, så den bliver 

lettere at implementere.   

Implementerbarhedsanalysen udarbejdes af det relevante fagkontor på baggrund af en workshop med udvalgte 

kommuner. Konceptet for implementerbarhedsanalyser er forankret primært i kontoret Ind på Arbejdsmarkedet. 

 

Implementerbarhedsanalyser spiller bl.a. ind på valg af implementeringsgreb (se afsnit 3) 

 

Implementeringsplan 

Implementeringsplanen giver et overblik over de implementeringsunderstøttende initiativer, der knytter sig til de 

enkelte implementeringsindikatorer, herunder status for initiativernes indhold og fremdrift. Findes der ikke 

implementeringsindikatorer udarbejdes implementeringsplanen med udgangspunkt i lovpakkens intentioner. Kon-

ceptet for implementeringsplanen er primært forankret i Ledelsessekretariat. 

 

Hvem gør hvad:  

• Det ansvarlige fagkontor har ansvaret for at følge op på om de implementeringsunderstøttende initiativer forløber 

som planlagt (se afsnit 2.3.3). Det skal fremgå af implementeringsplanen, hvilket kontor i STAR, der har ansvaret 

for initiativet. 

• De ansvarlige kontorer har ansvar for at give en status på initiativet. 

 

Implementeringsplanen bruges som opfølgningsredskab i fase 2 (planlægning), fase 3 (ind-ledende) og fase 4 

(afsluttende implementering) 

 

Risikolog 

Formålet med risikologgen er at understøtte et systematisk og proaktivt arbejde med de risikofaktorer, der kan stå i 

vejen for at indfri lovpakkens mål og intentioner.  

Er der udarbejdet sigtelinjer og implementeringsindikatorer skal risikologgen udarbejdes med udgangspunkt i disse. 

Findes der ikke sigtelinjer eller implementeringsmål er lovpakkens intentioner udgangspunktet for risikologgen. 

Konceptet for risikolog er primært forankret i Ledelsessekretariat. 

 

Hvem gør hvad: 

• Det ansvarlige fagkontor tager initiativ til udarbejdelse af første udgave af risikologgen 

• Det ansvarlige fagkontor har ansvaret for at loggen gennemgås, opdateres  

• Det ansvarlige fagkontor har ansvaret for at følge udviklingen i risici og for at iværksætter eller foreslår 

handlinger. Dette sker i samarbejde med Arbejdsmarkedskontorer og relevante fagkontorer.  

 

Risikologgen bruges som redskab i fase 2 (planlægning) og fase 3 (indledende implementering). 
 

 

2.2.1 Kommunikation 

Lovpakkens indhold og intentioner skal formidles til kommuner og a-kasser. De vigtigste kommunikations-

kanaler er den direkte dialog, som især varetages af de tre regionale arbejdsmarkedskontorer og via styrel-

sens hjemmeside. Ved større reformer, kan man vælge at oprette en særlig kampagneside på star.dk., når lov-

givningen fremsættes eller sendes i høring. Kampagnesiden informerer blandt andet om kommende IT, vej-

ledninger, bekendtgørelser og implementeringsunderstøttende aktiviteter. Strukturen for kampagnesider ses 

nedenfor.  
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Sidestruktur for kampagneside for reform kan indeholde:  

 Om reformen  

 Nøgletal  

o Kvartalsstatus  

o Centrale figurer  

o Benchmarkrapport  

o Monitorering  

o Sigtelinjer og implementeringsindikatorer (andre tal – aftales med Ledelsessekretariatet) 

 Viden om indsatsen  

o Evalueringer af reformen  

o Evidensbaseret viden  

o Praksisundersøgelser  

 Implementering  

o Kommende aktiviteter  

o Igangværende aktiviteter  

o Tidligere aktiviteter  

o Værktøjer  

 Love, bekendtgørelser og vejledninger  

 IT  

 Har du spørgsmål?  

 

Der henvises i øvrigt til skrivevejledning for star.dk, der ligger på BMIntra eller kan fås ved henvendelse til Ledel-

sessekretariatet. 

Samtidig med lancering af kampagnesiden fastsættes styrelsens serviceniveau over for kommuner og a-kas-

ser. Der skal blandt andet tages stilling til, om der i forbindelse med lovens ikrafttræden, skal være en kortere 

svarfrist for henvendelser end standardfristen på 14 dage.  

Ved større lovinitiativer, forenklingspakker mv. kommunikeres ligeledes via kampagnesider jf. skrivevejled-

ningen. 

Alle kommunikationsaktiviteter indgår i implementeringsplanen eller i en separat kommunikationsplan, jf. 

boksen nedenfor. 

Kommunikationsplan 

Kommunikationsplanen giver et overblik over hvilke budskaber, der skal kommunikeres til hvilke målgrupper (fx 

jobcentermedarbejdere og borgere), hvad formålet er med kommunikationen (fx kendskab til ny lovgivning), hvilke 

kanaler der benyttes (fx netværksmøder, pjecer eller hjemmeside), timing for kommunikationen, og hvem der har 

ansvaret for den. 

Det ansvarlige fagkontor har ansvaret for udarbejdelses af kommunikationsplanen evt. via en arbejdsgruppe for kom-

munikation. Kommunikationsaktiviteterne gennemføres af de ansvarlige kontorer. Konceptet for kommunikations-

planen er forankret i Ledelsessekretariatet. 

2.2.2 Styregruppe  
Ved implementering af større reformer eller lovpakker træffes beslutning om etablering af en styregruppe 

eller en anden organisering for styring koblet op på direktionen. Det er STARs direktion, der beslutter sam-

mensætningen af styregruppen efter oplæg fra det relevante fagkontor.  

Styregruppen skal sikre en fælles linje for reformen/lovpakken på tværs af STAR og tager de overordnede 

beslutninger i arbejdet på baggrund af opfølgning på mål, indsatser og risici. Det relevante fagkontor er an-

svarligt for styregruppen.   
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2.2.3 Arbejdsgrupper  
Ved komplekse lovpakker nedsættes arbejdsgruppe(r), der sikrer et aktivt, systematisk og tværfagligt arbejde 

i implementeringsprocessen. Arbejdet sker med udgangspunkt i lovpakkens sigtelinjer og implementerings-

indikatorer. Der kan løbende nedsættes en hurtigt arbejdende gruppe iht. en specifik opgave.  

En arbejdsgruppe sammensættes af medarbejdere fra relevante kontorer på tværs af STAR. Det er styregrup-

pen, der beslutter den konkrete sammensætning.   

Det ansvarlige fagkontor har sammen med arbejdsgruppen til opgave at:   

 Udarbejde implementeringsplan og følge fremdriften for centrale initiativer, herunder afklare årsagen til 

evt. manglende fremdrift 

 Udarbejde risikolog og følge udviklingen i risici, der vedrører sigtelinjer og implementeringsindikatorer, 

herunder drøfte hvordan de kan forebygges eller afbødes 

 Monitorere udviklingen i sigtelinjer og implementeringsindikatorer 

 Have fokus på, hvordan viden fra kommuner og a-kasser bringes i spil 

 Handle på bestillinger fra styregruppen samt påpege og evt. indstille konkrete handlingsforslag til styre-

gruppen ved manglende fremdrift i implementeringen af lovpakken.  

Det relevante fagkontor er ansvarlig for arbejdsgrupperne. 

2.2.4 Kommunikationsgruppe 
I mere enkle lovpakker, fx rene ydelsesreformer, kan man nedsætte en kommunikationsgruppe i stedet for en 

arbejdsgruppe. Kommunikationsgruppen mødes ad hoc og sikrer en koordineret formidling af lovpakkens 

indhold og intentioner. 

Det relevante fagkontor er ansvarlig for kommunikationsgruppen. 

2.2.5 Implementeringsfora – særligt for reformer 

Der eksisterer to centrale fællesoffentlige fora, der følger og understøtter implementeringen af reformer på 

beskæftigelsesområdet: 

 Beskæftigelsesrådet (BER) rådgiver beskæftigelsesministeren om større beskæftigelsespolitiske udspil, 

kontrakten med de regionale arbejdsmarkedsråd, opfølgning på beskæftigelsesindsatsen, mv. BER består 

af 26 medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter (DA, LO, FTF, Akademikerne og Le-

derne), KL, Danske Regioner og Danske Handicaporganisationer. 

 Implementeringsforum drøfter status for de aktuelle reformer, herunder centrale nøgletal, evalueringer og 

understøttende initiativer. Implementeringsforum består af repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, 

STAR, Finansministeriet og KL. 

 

Hertil er der nedsat et fora, der understøtter Det Digitale Jobcenter (DDJ): 

 DDJ følgegruppe består af repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Digitalise-

ringsstyrelsen, Danske A-kasser, KL, to kommuner og STAR (formand). DDJ følgegruppen understøtter 

og afstemmer foranalysen i DDJ ved at bringe deres indsigter og erfaring i spil ift. foranalysen.  

 

2.3 Indledende implementering 

Når loven træder i kraft skal kommuner og a-kasser informeres om ny lovgivning og mulighederne for hjælp 

til lovfortolkning. For kommunerne er den indledende implementering en krævende fase, da de nye indsatser, 

arbejdsgange og kompetencer skal bringes i spil.  

Det er derfor vigtigt, at styrelsen får feedback fra praktikerne, følger lovpakkens udvikling og iværksætter 

implementeringsgreb, der klæder medarbejderne på til ændret praksis, fx vejledninger, håndbøger og net-

værk. 
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I implementeringssporet kan der være fokus på fx, at: 

 Iværksætte implementeringsgreb – fx håndbøger, pjecer, mv. – eventuelt på baggrund af en opdateret 

implementerbarhedsanalyse eller praksistjek (se boks på side 6 og 7). 

 Indhente feedback fra kommuner og a-kasser på baggrund af netværksmøder, individuelle jobcenterbe-

søg, mv.  

 Løbende dialog og koordinering af aktiviteter med centrale interessenter  

 Monitorere udviklingen i sigtelinjer og implementeringsindikatorer  

 Monitorere udviklingen for it-understøttelse og følge op, hvis det viser sig, at den udarbejdede model 

ikke har været retvisende 

 Udarbejde benchmarkingrapporter 

 Følge udviklingen for aktiviteter og risici. 

2.3.1 Styregruppe og arbejdsgruppe(r) 

Styregruppen og evt. arbejdsgrupper fortsætter som i fase 1 og 2. 

 

2.4 Løbende opfølgning på implementering  

Den afsluttende fase vil typisk være den længste og kan vare flere år. Her igangsættes de planlagte analyser, 

effektevalueringer og praksisundersøgelser. Hvis der er behov for det, justeres lovgivning og indsatser.  

Hvor kommunerne under den indledende implementering typisk har fokus på at overholde de formelle krav 

og få volumen i indsatsen, er der nu i højere grad fokus på at få driften på plads og få kvalitet i indsatsen. Det 

er derfor vigtigt, at styrelsen har fokus på at understøtte praksisændringer i kommuner og a-kasser, fx gen-

nem benchmarking, opfølgning og tilsyn, formidling af best practice og iværksættelse af udbredelsesprojek-

ter.  

I denne fase overgår den faglige monitorering, opfølgning og tilsyn på implementeringen til de tre arbejds-

markedskontorer via taskforce indsatsen i samarbejde med kontoret for tilsyn og kontrol. Det relevante fag-

kontor vil dog have ansvaret for gennemførelse og opfølgning på evt. evalueringer. 

3 Implementeringsgreb 

Implementering handler i sidste ende om at ændre praksis i kommuner og a-kasser, fx at medarbejderne hol-

der samtaler med de ledige på en ny måde. En central del af STARs implementeringsarbejde er derfor at 

iværksætte konkrete implementeringsgreb, dvs. aktiviteter der understøtter praksisændringer, fx vejledninger, 

netværksmøder og benchmarking. Implementeringsopgaven er tænkt sammen med faglig monitorering, op-

følgning og tilsyn via taskforce indsatsen.  

  

Implementeringsgreb er typisk målrettet de centrale drivkræfter og barrierer for implementeringen, herunder 

kommunernes og a-kassernes medarbejdere, ledelse og organisering – eller de kan være rettet mod borgerne 

eller virksomhederne. 

 Medarbejdere skal være klædt på til at løfte implementeringsopgaven. Det indebærer blandt andet, at 

medarbejderne har kompetencer, viden og motivation til at gennemføre forandringen. 

 Ledelsens opbakning er væsentlig for god implementering, da ledelsen typisk initierer, motiverer og sæt-

ter retningen for medarbejdernes implementeringsarbejde (i sær nærmeste leder har en central rolle, viser 

forskning på området). Det gælder både lokalpolitikere, den administrative ledelse (jobcenterchefer, 

teamledere, m.fl.) samt uformelle ledere (nøglemedarbejdere). 

 Kontekst og implementeringsmiljø er en forudsætning for praksisændringerne, herunder organisering, ar-

bejdsgange, ressourcer (økonomi, bemanding, mv.) og kultur (værdier, normer og rutiner). 

 Borgerne og virksomhederne skal forstå de nye regler for at kunne agere efter dem.  

 

 



 11 

 

3.1 Valg af implementeringsgreb 
Effekten af et implementeringsgreb vil altid afhænge af konteksten og den situation, man bruger det i. For at 

kunne vælge og tilrettelægge de rigtige implementeringsgreb (A) skal man:  

 Vurdere kompleksiteten af det, man skal implementere, implementeringsgenstanden (B), fx ved hjælp af 

en implementerbarhedsanalyse jf. afsnit 2 og parathed i implementeringskonteksten (C), fx via viden om 

tidligere implementering, herunder nøgletal om implementeringen. 

 Have viden om, hvilke greb der er effektive. Viden om effektive implementeringsgreb præsenteres neden-

for. 

 Altid at prioritere de mindst indgribende implementeringsgreb i forhold til det afdækkede behov for im-

plementering (jf. A, B og C i figuren ovenfor). 

 

Implementeringsgreb kan være på tre niveauer i forhold til behovet for involvering:  

1. Papirimplementering (fx informationsmateriale på hjemmeside) 

2. Procesimplementering (mere dialogbaseret, fx arbejdsmarkedskontorernes netværksmøder)  

3. Performanceimplementering (mere omfattende processtøtte, fx task-force). 

 

Effektive implementeringsgreb 

Monitorering og benchmarking af jobcentrenes indsats og resultater kan være effektive greb til at sikre en høj imple-

menteringsgrad. Fx kvartalsvise nøgletalsrapporter.  

Standardisering af metoder og instrumenter kan understøtte en ensartet implementering. Fx selvbooking og joblog. 

Formidling af klare mål. Uklarhed om centrale mål eller diskrepans mellem kommunale og statslige mål kan være en 

barriere for implementeringen. Fx fastsættelse af sigtelinjer og implementeringsindikatorer. 

Juridiske vejledninger og metodevejledninger er velegnede til at formidle reformernes indhold og intentioner, og til at 

klæde medarbejderne på til at håndtere ny lovgivning. Fx guide til den jobrettede samtale . 

Netværk fremhæves af kommunerne som et væsentligt forum for vidensudveksling og sparring om implementeringsar-

bejdet, fx AMK’ernes netværk for jobcenterchefer. 

Kompetenceudvikling kan klæde medarbejdere og ledere på til at ændre praksis. 

Nøglemedarbejdere kan bidrage til at engagere og motivere medarbejdere og ledere i implementeringen.  

Organisatorisk specialisering og reorganisering kan være et effektivt greb til at ændre kommunernes og a-kassernes 

organisering og målrette medarbejdernes implementeringsindsats. Reorganisering kan blandt andet give et nyt fokus i 

indsatsen, fx etablering af rehabiliteringsteams til at sikre en mere tværfaglig indsats for udsatte borgere.  

Samarbejdsstrategier mellem offentlige aktører på beskæftigelsesområdet kan understøtte implementeringen – især ved 

komplekse reformer. Fx fælles kontaktforløb mellem kommuner og a-kasser. 

 


