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Høringssvar til forslag til ny organisering af MSB (Magistraten for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse) 
 
 
Indledning 
FOA Århus skal kvittere for invitationen til at afgive høringssvar til indstillingen ”Borgernes MSB 
– et samlet MSB”. 
 
Som udkastet foreligger, indeholder det først og fremmest beskrivelsen af en ny grundstruktur, 
der for det første skal gøre det nemmere for borgerne at overskue systemet. For det andet skal 
den nye organisering bevirke, at det er MSB, der forpligtes til at skabe helheden og 
sammenhængen og ikke borgerne og deres familier. For det tredje indebærer regi-
forskydningerne en større sammenhæng indenfor de respektive driftsområder. Og for det fjerde 
lægger udspillet op til et opgør med den tidligere styringsfilosofi om at ”styre centralt og lede 
lokalt”. I stedet er ledelse det gennemgående tema.  
 
Hvad angår det sidste, opfatter FOA Århus på den anden side hele oplægget som en 
centralisering og en styrkelse af den centrale ledelses indsigt i og indflydelse på den samlede 
drift helt ud i yderste led. Det er således ikke centraliseringselementet, der er skiftet ud, men 
derimod er begrebet styring erstattet af ledelse, hvilket vi opfatter som et væsentligt skridt i 
den rigtige retning. 
 
Nedenfor skal vi kort kommenterer de enkelte elementer i strukturforslaget men allerede nu 
tage forbehold overfor det forhold, at vi som de fleste andre mangler kendskab til de to 
underliggende niveauer og disses organisering. Som det fremgår af indstillingen, er den endelige 
organisering af center- og afdelingsniveau endnu ikke faldet på plads og følgelig heller ikke 
beskrevet. Det må alt andet lige betyde, at vores høringssvar kun kan have foreløbig karakter, 
da en endelig vurdering må bero på kendskab både til praktisk regiplacering, snitflader mellem 
de yderste driftsenheder, kompetence hos centerlederne og organisering af 
samarbejdsrelationen mellem myndighed og drift. 
 
FOA Århus afventer derfor spændt udfoldelsen af den endelig plan for omorganiseringen af MSB 
og håber og forventer at få lejlighed til at kommentere den endelige plan. 
 
Den nye organisering 
Som udgangspunkt finder FOA Århus det fornuftigt og i tråd med det ændrede syn på 
socialpolitikken at sammenlægge de to forvaltninger i en enhedsforvaltning. I den sammenhæng 
forekommer det også at være en styrkelse af den centrale ledelse at opbygge en 
direktionstrekant mellem direktør og de to forvaltningschefer. Det skulle give en større mulighed 
for strategisk sammenhæng og opbygningen af en klarere og mere entydig delegationskæde 
helt ud til 1. niveauledelserne. 
 
Det egentlige nybrud henviser selvfølgelig til den nye driftsstruktur, hvor 
job/beskæftigelseselementet er gennemgående dimension og perspektiv i fem af de seks 
driftsområder, herunder integreringen af myndighedsområdet i de øvrige driftsområder. 
Desværre er selve relationen mellem myndighed og drift meget sparsomt beskrevet, hvad der 
gør det vanskeligt at forudsige, hvordan ændringerne vil falde ud i praksis. Eksempelvis 
integrationen af beskæftigelsesperspektivet i de respektive fagområder, herunder samspillet 
mellem jobperspektiv, myndighedsfunktion og fagkompetencerne/faglogikkerne i de fem 
driftsområder og de underliggende diagnosekategorier. Som vi læser intentionerne, vil det 



 

medføre, at mål- og funktionsperspektivet bliver overgribende i forhold til organiseringen efter 
de kendte faggrupper. Her eksempelvis samtænkningen af recoverydimensionen og job- og 
rehabiliteringsdimensionen. 
 
De fleste regiplaceringer forekommer både velovervejede og umiddelbart logiske. FOA Århus 
kan dog savne en nærmere begrundelse for, at center for myndighed i SUV skal placeres i 
Voksenhandicap. Ligeledes savner vi en udfoldet begrundelse for at placere rusmiddelcenteret i 
Job, Sundhed og Ydelse. Godt nok står der, at misbrugsbehandlingen skal samles i et 
sundhedsfagligt miljø, hvad vi fuldt ud billiger, men begrundelserne for omplaceringen er 
fraværende. 
 
De øvrige regi- og porteføljeplaceringer har FOA Århus ikke kommentarer til. 
Omstruktureringerne fremstår velbegrundede, selv om vi sagtens kan forestille os 
snitfladekonflikter og fagdivergenser på de underliggende niveauer, når samarbejdskulturer og 
helhedsforståelser skal udfoldes. Eksempelvis er det ikke ukendt, at en aldersopdeling af 
driftsområder kan give overgangsproblemer, bl.a. fordi der eksisterer forskellige krav og rammer 
for behandlingen af de respektive aldersgrupper. Der kan også herske eller udvikle sig forskellige 
fagkulturer indenfor de forskellige aldersgruppeområder. 
 
 
Tværgående strategiske temaer 
Som et centralt element i den nye ledelsestrend indgår arbejdet med strategisk tværgående 
temaer forankret i ét driftsområde med ansvar for det tværgående samarbejde i hele 
organisationen. De nævnte temaer; sundhed, civilsamfund og frivillighed, MSB forenkler, har vi 
ingen kommentarer til. De forekommer fornuftige, men det kunne ligeså godt have været temaer 
som MSB’s placering i det nære- og sammenhængende sundhedsvæsen med entydig reference 
til psykiatriområdet og andre eksterne samarbejdsflader etc. 
 
Vi har dog erfaring for, at regi- og ansvarsplaceringen af de tværgående tematiske indsatser 
ikke altid fungerer friktions- og problemfrit, idet der i perioder med smalle budgetter vil være en 
tendens til koncentration om egne porteføljer og mere eller mindre åbenlys negligering af 
fællesforpligtelserne. Derudover hersker der næsten per definition en fare for, at det tværfaglige 

formuleres så vagt, at det kan kollidere med de mere stringente monofaglige procedurer og 
kompetencer. Det kræver overordentlig stor loyalitet overfor de strategiske beslutninger og 
overvågning fra direktionstrekanten for at forebygge de mulige underliggende 
interessekonflikter. 
 
Ikke desto mindre anerkender FOA Århus beslutningen om at placerer tværgående opgaver i de 
seks driftsområder. Vi skal dog anbefale, at man fra ledelsesside gør sig umage med overfor det 
samlede personale indenfor de enkelte lederniveauer at beskrive og forklare det tværgående 
elements betydning som en understøttende foranstaltning, der både respekterer 
fagspecificiteten og samtidig skaber praktisk grundlag for den behandlingssammenhæng, der er 
hensigten med hele den nye organisering – ”Borgerens MSB”. 
 
 
De organisationsorienterede stabsfunktioner 
Sammenlægningen af de eksisterende forvaltnings- og fællesstabe til fire funktionsafgrænsede 
stabe, der betjener hele MSB, forekommer særdeles fremsynet bortset fra, at overskriften er 
misvisende. Som det fremgår, får de fire stabe mere karakter af egentlige homogeniserende 
ledelsesstabe med virkeområde som understøttende både for direktionstrekanten og for de 
udførende niveauer på det faglige, ledelsesmæssige, økonomistyringsmæssige og 
velfærdsteknologiske område.  
 
Som det fremgår af organiseringen, indtager stabene i højere grad funktionen som formidlings- 
og udviklingsenheder – ”sammenhængstransmittere” – end som traditionelle stabsfunktioner. 
Dvs. de tillægges en central rolle i at få hele organisationen til at hænge sammen strategisk, 
hvorfor det også må antages at blive en særskilt vigtig opgave at drøfte stabenes rolle og 
virksomhed både med de lokale ledere og hele personalet. 



 

 
Ændringen af stabsfunktionen kan ikke læses som andet end en funktion af ledelsens ønske om 
at homogenisere og disciplinere praksis i hele organisationen og underordne de yderste 
driftsenheders den fastlagte strategi for MSB. Den øvelse hilser FOA Århus velkommen men 
forudser også konflikter i forhold til de nødvendige kulturforandringer, den nye organisering 
ganske givet vil medføre, herunder mulige kompetencekonflikter og sammenstød mellem de 
ønskede forandringer og hidtidige måder at gøre tingene på. Disse konfliktrisici ser vi især 
indbygget i det faglige sekretariats funktions- og porteføljeområde, hvor den faglige 
kompetenceafklaring vil udgøre en vigtig forudsætning for sammenbindingen af de fagligt 
strategiske mål og den lokale virksomhed. 
 
Vi kan ikke sige os fri for en vis bekymring, hvad angår de tre af stabsenhedernes virksomhed i 
forhold til centerledelsen og de underordnede afdelingsledelser, hvor økonomisk/budgetmæssig 
styring, ledelsesunderstøttelse og håndhævelse af de faglige strategier meget nemt kan ende i 
en konflikttrekant, med mindre stabenes ageren på det lokale niveau i forhold til center- og 
afdelingsledelserne håndholdes og understøttes fra den øverste direktionstrekant. Af samme 
grund forekommer det ikke helt forståeligt, hvis vores læsning af oplægget ellers er korrekt, at 
det faglige sekretariat alene skal referere til forvaltningscheferne og ikke til den samlede 
direktionstrekant. Vi savner en begrundelse herfor. 
 
 
Afsluttende bemærkninger 
Som det fremgik af indledningen, er vi forbeholdende positive overfor den samlede indstilling. 
Forbeholdende, fordi vi savner en nærmere beskrivelse af center- og afdelingsniveau, hvorfor 
indstillingen ikke levner de store muligheder for at gennemskue, hvordan hele 
omstruktureringen skal implementeres og udfoldes i praksis. Forbeholdende, fordi vi mener at 
kunne forudse, at mange af faldgruberne og konfliktpotentialet ligger gemt i forholdet mellem 
de øverste strategiske ledelsesniveauer og de underliggende driftsniveauer. 
 
Disse risici har efter vores opfattelse ikke så meget med selve den nye struktur at gøre men 
henviser snarere til det forhold, at den nye struktur skal gennemføres i en økonomisk situation, 
hvor hele magistraten i forhold til de nuværende og kommende opgaver er underfinansieret. Det 
er nu en gang mere smertefrit at gennemføre store struktur- og ikke mindst kulturændringer, 
uden at sparekravet ligger som en modvirkende spiller i hele forløbet. 
 
FOA Århus har noteret sig ledelsens eksplicitte udmelding om, at ”Borgernes MSB – et samlet 
MSB” ikke skal betragtes som en spareøvelse men skal forstås som et forsøg på at nedbryde 
gamle funktionsmåder, som man har erkendt spærrer vejen for at komme videre i udviklingen 
af magistratsafdelingen både fagligt og i at skabe sammenhæng for borgerne. Man må formode, 
at der i den tankegang også indgår erkendelsen af, at ændringen af det organisatoriske og 
strukturelle syn også orienterer sig mod at skabe større faglig sammenhæng og bedre 
arbejdsbetingelser for personalet. Ellers er man lige vidt. 
 
Ikke desto mindre vil et skrabet budget, som det foreliggende, ikke gøre det nemmere at 
gennemføre hele planen, al den stund hvor budgetenhed selvfølgelig vil arbejde for at undgå 
ændringer i nedadgående retning. 
 
FOA Århus har med disse betragtninger in mente valgt at vurdere hele udspillet ud fra en faglig 
behandlingsvinkel, og her finder vi god fornuft i indstillingen. Der mangler dog en væsentlig 
kobling mellem indstillingen og samarbejdet med regionen om Psykiatriens Hus. I det hele taget 
er beskrivelsen af de eksterne samarbejdsflader og betingelser mangelfuldt fremstillet, hvilket 
ikke gør vores forbehold mindre. 
 
Men alt i alt og under forudsætning af, at personalet inddrages betydeligt mere systematisk og 
aktivt i den videre proces frem til 1. august og efter, og opbygningen af en dækkende TR struktur 
for at fremme det daglige samarbejde, indtager FOA Århus en positiv tilgang til den nye 
organisering. Men vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at man i HMU ikke konsekvent 
har iagttaget den vedtagne procedureretningslinje for Aarhus Kommune, der præcisere MED 



 

systemets inddragelse ved større organisationsændringer, herunder konkurrenceudsættelse. Vi 
skal således opfordre til, at ledelsen i HMU lægger op til, at der vedtages en samlet plan for, 
hvordan HMU fra nu af inddrages i det videre forløb for at sikre medindflydelsen og 
medbestemmelsen. 
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