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Høringssvar vedr. ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Det er med store forventninger, vi i Bedre Psykiatri Aarhus læser forslaget til 

en ny organisering af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

Som det allerførste slår udkastet fast, at borgeren skal i centrum, skal være omdrej-

ningspunktet for den indsats, der skal ydes. Derfor er der også behov for enkle forløb 

– og skal et forløb have borgeren i centrum og forløbet være enkelt, er der netop brug 

for en enhedsforvaltning. 

Vi ser også, at opbygningen af driftsområder tager udgangspunkt i borgeren og den-

nes behov. Vi får et driftsområde med børn som omdrejningspunkt. Ligeledes for unge 

og voksne. Yderligere kobles udsatte og socialpsykiatri. Sundhed og ydelser lægges 

også sammen i et driftsområde. I det hele inkorporeres job. 

Denne fases tiltag i omorganiseringen af MSB, ser vi generelt positivt på. Enkelte væ-

sentlige elementer har vi behov for at fremhæve. 

Vigtigt bliver det herefter, at der i hvert driftsområde findes fagrelevant personale. De 

jobkonsulenter/sagsbehandlere, som skal betjene den enkelte borger i for eksempel 

driftsområdet for udsatte og socialpsykiatri, skal besidde de kompetencer – den speci-

alviden - der er nødvendige for at løfte opgaven for denne gruppe borgere. Det sam-

me krav kan stilles til personalet i de øvrige driftsområder. 

Væsentligt er det også, at der er en tydelig indgang til forvaltningen. Borgeren skal 

uden vanskeligheder kunne se, hvordan denne finder ind i det rette driftsområde. Den 

medarbejder, der modtager en henvendelse, skal have ansvaret for, at borgeren bli-

ver hjulpet videre til den relevante sagsbehandler. 

 

På vegne af 
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