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Arbejdserfaring
2014 –
fortsat

Social Action Platforms @MarselisborgCentret
Egne opgaver, der afvikles i regi af rehabiliteringscentret MarselisborgCentret.
Deler kontor med Sociale Entreprenører i Danmark (SED)

Udvalgte opgaver:
• Lokalsamfund – udvikling og klimatilpasning i samme omgang. Samarbejde
med landsbyer og andre lokalsamfund – og stærke private og offentlige
partnere. I stedet for at lukke overskydende vand ned under to
kloakdæksler og et rør til mange millioner er sigtet at bruge vandet til noget
fornuftigt. Det fornuftige er som lokalsamfundenes egne aktiviteter – eller
dem, som man lokalt har talt om i årevis og manglet en anledning til at
realisere.
•

Beboerdemokrati, boligsocialt arbejde og meningsfuld beskæftigelse for
udviklingshæmmede. Favrskov Kommune. Vi har brug for nye modeller for
beboerdemokrati i bomiljøer for udviklingshæmmede og andre med kognitiv
funktionshæmning. Der skal arbejdes med nye beslutningsprocesser og nye
samarbejdsformer. Det kombineres med flere åbne flader overfor det
omgivende samfund. I mange tilfælde tager udviklingshæmmede selv
initiativer, der fortjener opfølgning.

•

Udvikling og afprøvning af dannelsesprogram for ”fællesskabsledelse” i
samarbejde med kommuner, boligselskaber, m.v. Med inspiration fra Young
Foundation (UK) og deres nationale UpRising lederudviklingsprogram for
helt unge mennesker Den et-årige fleksible programmodel sigter på
udvikling af ledelseskompetencer hos folk med dybt engagement i
uformelle, sociale sammenhænge. 2016 - fortsat

•

•

•

•

•

•
•

“Alle børn er lige forskellige”, Hedensted Kommune (Uldum, Barrit, Tørring,
Daugård, m.fl.). En gruppe frontledere på børneområdet i Uldum:
Børnehaveleder, skoleleder, SFO leder, dagpleje og sundhedsplejerske er
kommet langt med at vise, hvordan underretninger på børnesager kan
undgås ved at indgå tidligt i-øjenhøjde-samarbejde med forældre og børn.
(Mandag Morgen: ”En velfærd, der kan bære”, juni 2016). 2014 - fortsat
Platformsøkonomi, ”fra kontanthjælp til deltidsiværksætter/-ansat”. Kan
man være iværksætter nogle få timer om ugen? Hvordan får man vekslet
honorar til løn og arbejdstimer? m.v. Udviklingsarbejde med aktiv deltagelse
af kommuner og faglige organisationer. 2016 – fortsat
”A City of People” – bidrag til Aarhus Kommunes ansøgning om at blive
europæisk frivillighovedstad i 2018. (Aarhus Kommune fik den officielle
udnævnelse i Bruxelles i december 2016). 2016
Samarbejde med Sekretariatet for Landsbylaug/Bæredygtige landsbyer i
Sønderborg, Sønderborg Kommune om udvikling af borgerbudgetter.
Udviklingen foretages i tæt samarbejde med regionen og byen Porto Alegre i
Brasilien. 2015 - fortsat
OFFRI prosjektet – to-årigt aktionsforskningsprojekt under AgderForskning
v/Universitetet I Kristiansand, Norge. Udarbejdelse af modeller for
samarbejde mellem den frivillige sektor og den offentlige sektor. Basis i
MHFA (Med Hjerte for Arendal) i Arendal Kommune og et
samhandlingsprojekt i Steinkjer Kommune, Trøndelag – samt erfaringer fra
en række danske kommuner. 2014-2016
Workshops for Rehabiliteringsafdelingen på Hobro Sygehus under Sygehus
Aalborg. 2016
Deltagelse i gensidige sparringsnetværk med blandt andre Sager der Samler i
Aarhus

2008 – 2014 MidtLab, Region Midtjylland (regionens innovationsenhed frem til 2016)
Projektleder og rekrutteringsansvarlig
Udvalgte opgaver:
• Facilitering af landsbyen Skibbild-Nøvlings samarbejde med Hospitalsenhed
Vest i Herning om fælles initiativer omkring det nye supersygehus i
Gødstrup (2 km fra landsbyen). Skibbild-Nøvling har en usædvanlig stor
foreningsaktivitet og borgerforeningen koordinerer større fællesaktiviteter.
Et af de foreslåede initiativer i samarbejdet med hospitalet arbejdede med
muligheden for at udskrive indlagte ældre borgere i Skibbild-Nøvling ”til
landsbyen S-N’s fællesskab” i stedet for ”til eget hjem”. Fællesspisninger i
hallen ved siden af skolen samler ca. en tredjedel af landsbyens borgere
hver anden uge. 2013 - 2015
• Udvikling af Social Impact Investment (SII) som model for regionens
engagement i nye, lokale initiativer på det belastede socialområde – både i
forhold til regionens eget driftsområde og i forhold til koordinering af
kommuneinitiativer i Region Midtjylland. Herning og Horsens kommuner var

•

•

•
•

•
•

•

•

sammen med Metodecentret primære samarbejdspartnere. Samarbejde
med Den Sociale Kapitalfond. Relationer til partnere med erfaring med
tilsvarende tilgange i Sverige og UK – blandt andet forsikringsselskabet
Skandia. 2012 - 2014
”Lokale samfunnsfloker krever innovasjon – hvordan jobbe systematisk med
innovasjon”. FoU prosjekt for Kommunesammenslutningen (KS) i Norge.
Sammen med virksomheden Agenda Kaupang, Oslo. Projektet producerede
et online værktøj for kommunale ledelser i Norge. Dokumentasjonsrapport
juni 2014. 2012 – 2014
Samarbejde med task force under foreningen SIND Erhverv om udvikling af
små træningsmoduler i psykisk førstehjælp for arbejdsmiljørepræsentanter i
større virksomheder og SINDs forretningsmodel for arbejdet. Udviklingen
tog udgangspunkt i aktiviteter, der certificeres globalt af Mental Health First
Aid (MHFA), Australien. 2011 - 2014
Facilitering af tværgående samarbejde mellem regionale og kommunale
enheder på social- og psykiatriområdet. 2011 - 2014
”Bydelssundhed”, facilitering og dokumentering af innovativt
sundhedsarbejde i ghettoerne Korskærparken og Sønderparken i Fredericia.
Med ’fagligheden i baglommen’ og fokus på, at ’fællesskab er
sundhedsskabende’ er det lykkedes at etablere bæredygtigt
sundhedsarbejde. Beboernes paraplyforening har i 2014 indgået
samarbejdsaftale med den kommunale sundhedsorganisation. 2010 – 2012
Udvikling af ’indstationeringsmodel’ for midlertidig udveksling af
medarbejdere mellem regionens stabe og driftsenheder. 2011 - 2013
Assistance til en sengeafdeling under den regionale psykiatri i Herning om
afprøvning af det, som en afdelingssygeplejerske kaldte for ”journalfri
egenindlæggelse og egenudskrivning”. Facilitering af samarbejde mellem
involverede faggrupper på hospitalet og patienter og deres pårørende.
2010 - 2011
Etablering og drift af samarbejde med udenlandske nationale
innovationsenheder for den offentlige sektor, herunder NESTA, UK; Social
Innovation Lab Kent (SILK), Kent, UK; The Basque Foundation for Health
Innovation and Research, Bilbao, Spanien; Mindlab, DK; Difi, Norge; Le
27ieme Region, Frankrig. 2008 - 2013
Udvikling af en ny hospitalsseng. Facilitering af udviklingssamarbejdet
mellem hospitalsledelse og –afdelinger på Regionshospitalet i Randers,
virksomheden KR-Bed i Hadsten, Dansk Teknologisk Institut,
elektronikvirksomheden Linak A/S i Sønderborg og borgere i Randers. 2007 2011

2007 – 2008 Regional Udvikling, Region Midtjylland
Udviklingskonsulent
Udvalgte opgaver:
• Projektledelse af fællesnordisk projekt under Nordisk Ministerråd om

•

offentlig innovation. 2007-2010
Forberedelse af regional satsning på lokal fødevareudvikling og
entreprenørskab på området. 2008

2002 – 2006 Uddannelsesafdelingen, Aarhus Amt
Organisations- og udviklingskonsulent
Udvalgte opgaver:
• ’Knowledge Brokering’ initiativ om arrangementer hvor politikere, forskere
og fagprofessionelle mødes for at øge forståelsen af hinandens opgaver og
tænkemåder. I samarbejde med amtets kvalitetsafdeling. Med inspiration
fra det canadiske sundhedsinstitut Canadian Health Services Research
Foundation (CHSRF) og deres regionale programmer. 2005 - 2007
• Udvikling af ledelsesprofiler, synliggørelse af ’rehabiliteringshospitalet uden
faglige grænser’, styrkelse af forsknings- og lægerekruttering. Flerårigt
projekt for Hammel Neurocenter. 2005 -2007
• Organisationsudvikling for Den Jyske Operas kor og ledelse. Facilitering af
korlederskifte og nye rekrutteringsformer. Den Jyske Opera. 2006 - 2007
• Etablering af ressourcecenter for projektledelse til støtte for aktiviteter på
amtets sygehuse. 2003-2005
• Sparring og coaching for driftsledere og personale på sygehuse og øvrige
amtskommunale institutioner. 2002 - 2006
• Periodevise ArbejdsKlimaUndersøgelser (AKU) og opfølgende facilitering af
samarbejde om løsning af afdækkede problemer. I alt ca. 100 korte forløb –
primært på amtskommunale og kommunale/amtslige døgninstitutioner for
børn og unge og i Landsbyen Sølund. 2002 - 2006
• Ledelses- og personaleafvikling i forbindelse med nedlæggelse af sygehuse i
Grenå og Odder. 2004 - 2006
2000 – 2002 Aparte Kommunikationsbureau, Aarhus
Direktør, konsulentenhed
Udvalgte opgaver:
• En hovedopgave var at etablere grundlaget for en konsulentenhed, der
kunne supplere bureauets øvrige aktiviteter, bl.a. i samarbejdet med det
daværende Forbrugerrådet og med Danida
1995 –
fortsat

University of Cambridge International Examinations, UK
International Consultant and Inspector
Udvalgte opgaver:
• Rådgivning og ’compliance inspection’ på to-tre ugers tilbagevendende
opgaver hvert halve år hos gymnasier og universiteter med status som
Cambridge International Centres i Kina, Singapore, Malaysia og Indonesien.

•

•

Tilsvarende opgaver i Pakistan, Hong Kong, Macau, Namibia, New Zealand,
Egypten, Holland, Sverige og Danmark. 1998 – fortsat
Repræsentant for University of Cambridge i netværket Global Alliance for
Project Performance Standards Netværket er stadig produktivt med to årlige
seminarer. Der er udgivet ”Framework for Performance Based Competency”
for Project Managers, Program Managers og Sponsors. Netværket
vedligeholder også en oversigt, der viser de største internationale
projektledelsesstandarders forskelle og ligheder. 2002-2004
Identifikation, screening og træning af samarbejdspartnere for International
Executive Diploma in Project Management i Vietnam, Kina, Philippinerne,
Malaysia, Kuwait, Oman, Abu Dhabi, Dubai, Ukraine og Serbien. 1995 – 2001

1984 – 2000 ATC International, Aarhus tekniske Skoles internationale platform
International Director
Udvalgte opgaver:
• Rekruttering og ledelse af enheden, der havde 7 faste medarbejdere på
hjemmebasen og op til 30 langtids- og korttidsudstationerede medarbejdere
ad gangen (udstationeringskonktrakter med varighed fra 3 uger til 13 år).
Enheden var 100 % indtægtsdækket gennem hele perioden.
• Opgaveakkvisition hos danske og internationale udviklingsbanker, herunder
DANIDA, DANCED, EDF (EU), The World Bank, Asian Development Bank og
Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) – samt hos danske og
international rådgivende ingeniørvirksomheder og andre private og
offentlige samarbejdspartnere.
• Ledelse af enhedens samarbejdsflader til danske og internationale partnere.
• Ansvarlig for enhedens samarbejde med agenturer med certifikater og
diplomer i projektledelse: Dansk Selskab for Projektledelse, Project
Management Institute (US), IPMA (EU) og APM (UK)
• Overordnet ledelse af enhedens aktiviteter generelt i Østasien, Sydøstasien,
Østafrika, Vestafrika, Nordafrika, Centralasien, Østeuropa, Caribien og USA.
• Projektleder på DANIDA’s Management Development Programme i Ghana i
samarbejde med Management Development and Productivity Institute
(MDPI), Accra, Ghana. 1997 – 2000
• Identifikation af træningsbehov, design af træningsprogrammer, opstilling af
modeller for implementering af træning samtidig med produktion hos
VESTAS Wind Power partnere i Suez, Egypten, og Pamplona, Spanien. 1992 –
1993.
• Programledelse af DANIDA’s halvårlige 3-måneders Management
Development Training Course og Project Management Course med
deltagelse af ledere fra DANIDA’s programsamarbejdslande i Afrika og

•

Asien. 1992 -2000
Overordnet ledelse af Production Training Centre (PTC) projekter med
World Bank og DANIDA finansiering i 5 regioner i Indonesien. 1986 - 2000

1980 – 1984 Aarhus tekniske Skoles levnedsmiddelafdeling og fællesfagsafdeling
Underviser og udviklingsmedarbejder.
Udvalgte opgaver:
• Undervisning i fremmedsprog af skolens levnedsmiddelelever med svage
generelle læse- og skrivekompetencer.
• Fælleseuropæisk udvikling af modeller for kommunikationsstrategier for
begyndere på fremmedsprog.
1978 – 1981 Form & Farve, Aarhus
Marimekko designvarer. Ørskov & Co. designermøbler, m.v.
Lager og kundebetjening
1975 – 1980 Aftenskoleundervisning. AOF og Studenterrådet AU, Aarhus
Læse- og studietræning og sprogundervisning i Aarhus og Odder
1973 – 1975 International sekretær, Studenterrådet v/Aarhus Universitet
En brydningstid med skarpe fronter – udvikling af nye tværgående uddannelser,
samarbejde med oppositionen i Chile, det katolske mindretal i Nordirland og
studenterrådene i flere europæiske lande.

Tillidshverv
2011 -

Formand for bestyrelsen, Favrskov Boligselskab (77 boliger for
udviklingshæmmede i Hadsten og Hinnerup). I samarbejde med den kommunale
områdeleder arbejder jeg på, at boligselskabet kan bidrage til ”afinstitutionalisering” af boliger og omgivelser. Vi eksperimenterer med
beboerdemokratiformer i forbindelse med renovering af køkkener, udearealer og
etablering af egen indgang for nogle beboere.

2012 -

Medlem, Pårørenderådet, Favrskov Kommune
Rådet er ved at gentænke sig selv fra at være modstander af næsten alle
forvaltningsinitiativer til at tage ansvar for et integreret samarbejde med ny
områdedirektør og medarbejdere i relevante afdelinger.

2012 -

Næstformand i bestyrelsen, TIP – Teknologi i Praksis (socialøkonomisk
virksomhed)
TIP er opstået på baggrund af en enhed, der faldt gennem den regionale
organisation og stod for at blive nedlagt. TIP blev derefter først til en forening og
dagen efter til en socialøkonomisk virksomhed. Den genererer nu overskud og har
fordoblet antallet af medarbejdere.

2012 -

Member of the Advisory Board, Social Innovation Lab for Kent (SILK), UK
Rådgivning af Kent County Council og SILK medarbejderteam.

1989 - 1991 Formand, Aarhus Kommunes Erhvervsråds Kinagruppe
1979 – 1995 Formand, Beboerdemokratiet, Nørregade 40/Anholtsgade 13, Aarhus
Mange års spændende arbejde med forbedring af boliger og udvikling af
velfungerende fællesskaber.

Udgivelser
Bøger
•
•
•

Vi er på vej – offentlig innovation 2.0, Gyldendal Public 2012, sammen med
Annemette Digmann og Kirsten Engholm Jensen
Principper for offentlig innovation, Børsens Forlag 2008, sammen med Annemette
Digmann, Kirsten Engholm Jensen og Henrik W. Bendix
Offentlig innovation – i balancen mellem idé og systematik, Børsen Offentlig 2006,
sammen med Annemette Digmann, Kirsten Engholm Jensen og Henrik W. Bendix

Rapporter og artikler, m.v.
• ”Uldumgruppen – alle børn er lige forskellige”, 8 videointerviews med frontledere
på børneområdet i Uldum. Ledsaget af udviklingsmateriale. Hedensted Kommune.
2016
• ”SLIK – Systematisk Ledelse av Innovasjon i Kommunene”, onlineværktøj i
innovationsledelse for Kommunenes Sammenslutning i Norge. Sammen med
Agenda Kaupang, Oslo, 2015
• ”For at forstå mig, må du sluge en verden!” – Kirurgisk Terapiafsnit,
Hospitalsenhed Midt i Silkeborg – integreret innovation?, Rapport +
udviklingsmateriale, Region Midtjylland 2013
• ”Vi ku’ ikke lade være” Kritiske indspark i FOAs udviklingsarbejde om
mangfoldighed. Sammen med Trine Kiil Naldal. FOA/RM 2013.
• ”Man kaster et reb op i luften og begynder at klatre”. Nye former for
sundhedsarbejde i ghettoer” Lære på en platform-projektet i Korskærparken og
Sønderparken i Fredericia, Rapport + udviklingsmateriale, Fredericia Kommune
2012
• Artikler om projektledelse i internationale og danske tidsskrifter, 1990 – 2000
• Artikler om innovationsledelse til danske fagblade og medieplatforme – Den
Offentlige, m.fl., 2006 – 2014
Ældre udgivelser
• ”EFG eleven der lærte at gå som en slagter og tale engelsk som en dansker”, i
KVaN – Et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen, nr. 20, 1988
• ”Kreativitet i sprogundervisningen” i K. Sonne Jacobsen (red.), Projektarbejde i

fremmedsprogsundervisningen, Roskilde Universitet, 1985

Foredrag
Danmark

Udlandet

Foredrag om offentlig innovations redskaber og muligheder i tværkommunale
lederfora og for personalegrupper i Middelfart, Odense, Horsens, Sønderborg,
Ringkøbing, Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Vejle, Kalundborg, Roskilde, Køge,
Svendborg, Fredericia, Kolding, Hedensted, Esbjerg, Randers, Syddjurs, Norddjurs,
Slagelse og Københavns kommuner.
Key note speaker ved en række konferencer om international projektledelse hos
blandt andre Society of Project Managers, Singapore; Project Pearls, Manila,
Philippinerne; PMI Americas regionale konference i Trinidad/Tobago; Barbados
International Project Management Exhibition.
Oplægsholder ved konferencer og seminarer om offentlig innovation i Sverige, USA,
Spanien, Norge, England og Finland.

Uddannelse
2005 -2006
1990
1991 – 1995
1981
1981
1978
1971
Sprog

Bachelorstudier i verdensfilosofi, Aalborg Universitet
Lederuddannelse, Dansk Management Forum
Lederkurser ved Hong Kong Polytechnic og National University of Singapore
Gymnasiepædagogikum, Bjerringbro Gymnasium
Cand.phil. Engelsksproget kultur og samfund
Voksenpædagogisk Grundkursus (VPG), Århus Amt
Nysproglig student, Viborg Katedralskole
Engelsk: Professionelt niveau mundtligt og skriftligt
Tysk: Læser det meste, indgår forståeligt i mange samtaler, undgår helst at skrive
Spansk: Læser faglige tekster, deltager på primitivt niveau i samtaler, lader andre
om at skrive

Kontakt
Mail

Tlf.

jp.jensen.dk@gmail.com
jens.peter.jensen@rm.dk
61 28 38 97
86 81 44 57

Adresse

Himmelbjergvej 88A, Laven, 8600 Silkeborg

I øvrigt…
Jeg har boet i Aarhus midtby i mere end 40 år. Nu bor jeg sammen med Berit i
Laven ved Julsø. Pludselig er der havørne på himlen, og de frø der var tiltænkt
havens småfugle, forsvinder som dug for solen ved et fasan-raid af
dimensioner. Vi bor i en gammel (og ombygget) stråtækt stald fra 1798. Til
huset hører en meget lille have, der nok er det stykke jord i Midtjylland, der får
mest opmærksomhed. Lidt optimistisk kalder vi den ”den uendelige have”. Det
er i hvert fald et uendeligt projekt, der ændrer retning mange gange på en
sæson, men aldrig i nærheden af noget friseret eller finkæmmet.
Jeg har store forventninger til det igangværende arbejde med
(ud)dannelsesprogrammet ”fællesskabsledelse”. Demokratiudvikling stikker
heldigvis hovedet frem mange steder.
Jeg kan godt lide, når forstander Jørgen Carlsen på Testrup Højskole bruger
Grundtvig og i øvrigt omtaler højskolerne som ”samfundets aktive
samvittighedsværksted”. Det kunne i lige så høj grad være kirkerne, der blev
opfattet sådan.
Jeg tror, det betaler sig at skelne mellem ’snabeløkonomi’ (indsatser, der er
grundlæggende og vedvarende finansieret af offentlige tilskud/deltagernes
overførselsindkomster) og ’socialøkonomi’ (hvor arbejdet genererer nye former for
indkomster, der kun midlertidigt og målrettet trækker på offentlige bistandsbidrag).
Jeg bliver begejstret, når jeg på Guangya skolen i Dujiangyan udenfor Chengdu i det
vestlige Kina får en grundig indføring i 15-16 årige elevers entusiastiske samarbejde
med lokale bønder om etablering af små virksomheder, der skal hjælpe området
gennem efterdønningerne af det store jordskælv i 2008. Samarbejdet indebærer
blandt andet, at eleverne opgiver virksomhedernes årsregnskaber,
forretningsstrategi og udviklingsmuligheder til eksamen i Business Management.
Ved jordskælvet omkom 87.000 mennesker og alene i Dujiangyan blev 4.000
skoleelever ofre.
Jeg ved at udviklingshæmmede vokser personligt og som borgere, når de får en
hånd til at komme ind på et arbejdsmarked, der efterhånden bliver bedre til at
rumme dem på ”rigtige” arbejdspladser.
Jeg trækker stadig på det jeg lærte på min allerførste lederuddannelse. Den fik jeg
som 16-årig i FDF på et langt sommerferiekursus på Sletten. Tidl. sognepræst Bent

Martinsen var den inspirerende underviser, der gav os store og væsentlige
udfordringer at tumle med.
Jeg vil gå meget langt sammen med ledere på børneområdet i Uldum for at sikre, at
vi får afprøvet princippet om at ”investere bagud” i meget større skala. Det
indebærer, at børnehaven investerer og engagerer sig ”bagud” i dagplejen, at
skolen og SFOen investerer og engagerer sig ”bagud” i børnehaven og dagplejen,
ungdomsskolen ”bagud” i folkeskolen og børnehaven, og så videre – fordi det er
værdifuldt for børnene med sammenhæng mellem niveauer og fordi det giver
mening med denne type forebyggelse.
Jeg føler mig privilegeret over at have haft mulighed for at arbejde nogle uger i Kina
om året næsten uafbrudt siden mit første ophold i 1986. Det er en fortsat værdifuld
inspiration. Forskelle og mangfoldighed er og bliver inspirerende.
Hjemme – og kun hjemme – øver jeg mig på klarinetten. For rigtig mange år siden
spillede jeg på euphonium i et FDF orkester og var aktiv på landsplan og
Bjerrringbro-plan i FDF tambourkorps. Det var tider med Danmarksmesterskaber i
musik 1971 og i tattoo i 1972.

