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Høringssvar vedr. forslag om ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse 

(MSB) - fra Dansk Socialrådgiverforening i Region NORD herunder Klubben af 

Socialrådgivere ansat i Aarhus Kommune (Århusklubben) 

 

Region NORD herunder Århusklubben i Dansk Socialrådgiverforening (DS) vil 

indledningsvist takke for muligheden for at afgive et høringssvar.  

 

DS anerkender den i forslaget overliggende ambition om at udvikle MSB til en 

handlekraftig, effektiv organisation, - der ønsker at fokusere på en større sammenhæng i 

velfærdsarbejdet. En organisation med en ny samarbejdskultur, som i langt højere grad vil 

samtænkte og koordinere de sociale-, og beskæftigelsesmæssige foranstaltninger til de af 

vores borgergrupper, vi kender, med de mest sammensatte og komplekse 

problemstillinger - og som ofte har brug for en flerhed af indsatser. Det vil været særdeles 

positivt, set både i et borger- og medarbejderperspektiv.  

Det er også en vigtig mærkesag for DS. Vi har længe adresseret behovet for, at 

silotænkningen udfordres - og at der rettes op på den mangelfulde koordinering omkring 

vores udsatte borgere i Aarhus og deres problemer. Et forhold vi som socialrådgivere 

meget gerne medvirker til at genoprette, da netop koordinations-opgaven mellem mange 

forskellige aktører og foranstaltninger er en af kernekompetencerne for os som faggruppe.     

 

Som høringsmaterialet selv redegør for, har MSB årligt kontakt med ca. 70.000 borgere i 

Beskæftigelsesforvaltningen og ca. 20.000 i Socialforvaltningen og af disse har omkring 

8000 et forløb i begge forvaltninger. Det er først og fremmest sidstnævnte, som kalder på 

en ny samarbejds-ramme, hvor der tænkes mere i det hele menneske end i systemer.  

 

Den foreliggende plan for omorganisering af hele MSB ift. ovenstående proportioner synes 

derfor temmelig vidtgående og særdeles indgribende ift. at berøre stort set alle hjørner af 

organisationen. Et spørgsmål bør således også rejses, hvorvidt andre måske ikke helt så 

yderliggående, men alligevel samtænkte initiativer og fagfaglige, forpligtende 

samarbejdsformer og rammer, vil kunne bidrage med samme effekt i forhold til de 

udfordringer som specifikt karakteriserer denne målgruppe af borgere? 

 

DS kunne ønske sig en forudgående analyse og drøftelse heraf – og meget gerne baseret 

på f.eks. en række prøvehandlinger – som en mulighed for erfaringsopsamling og metode 

til at komme mere på forkant med behovet for forandringer.     

 

I det hele taget ser og konstaterer DS, at koordinerings-elementet er en bærende og 

gennemgående faktor som grundforudsætning for hele forslaget om ny organisering af 

MSB, - og hvis det skal lykkes. 
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Det kræver en faglig bevidsthed og en langt større anerkendelse af ’koordination’ som 

kernedrift - end vi oplever tilfældet idag. Og en ærlig anerkendelse af at koordination tager 

tid og de facto er helt nødvendigt at investere ressourcer i - som den lim der kan binde og 

koble organisationen og samarbejdet omkring borgeren.  

 

Det kalder også på en række opmærksomhedspunkter i et fagfagligt og ressourcemæssigt 

perspektiv som umiddelbart ikke ses udfoldet eller vægtet fyldestgørende i forslaget, 

hvilket vi finder stærkt betænkeligt. F.eks. den i forslaget formulerede forventning om 

forudsat udgiftsneutralitet samt frigørelse af midler ved nedlæggelse af stillinger og 

funktioner og ved at reducere de tværgående puljer.  

Hvordan spiller det sammen med forudsætningen om generelt øget koordinering og 

udvikling af koblingskompetencer? 

 

I DS-optik er en koordinerende sagsbehandler en afgørende betingelse for, at der kan 

arbejdes kontinuerligt og sammenhængende tværfagligt med borgeren ’i Centrum’ både i 

eget driftsområde og i samarbejde med andre omkring evt. parallelindsatser.  

Det er et myndighedsansvar, at det sker.  

En løbende gennemførelse, opfølgning og koordinering af borgerens handleplan(er) uden 

en formelt udpeget sagsbehandler med det praktiske og lovgivningsmæssige ansvar for 

koordinerings-opgaven vil umuliggøre en samlet bæredygtig indsats. Udover også at være 

betænkeligt ift. borgerens retssikkerhed.  

Som hverdagspraksis ser ud aktuelt, må vi konstatere at langt de fleste af vores 

koordinerende sagsbehandlere i Forvaltningen på myndighedsområdet både i SOC og BEF 

allerede i dag sidder med langt højere sagstal end de af Dansk Socialrådgiverforening 

anbefalet og med borgerforløb, hvor der er tale om en karakter og kompleksitet i 

opgaverne - der kræver og kalder på en langt mere koordineret, håndholdt, særligt 

tilrettelagt og tæt indsats end flertallet af vores borgere i målgruppen faktuelt oplever at 

blive tilbudt i dag.  

 

Umiddelbart lægger forslaget om ny organisering af MSB ikke op til et målrettet 

investeringsperspektiv netop for de svageste grupper – hvilket DS finder skuffende, men 

vil opfordre indtænkt – da det typisk er hér, at der er brug for en kombination af 

arbejdsrettet rehabilitering sammen med en social- og sundhedsfagligt indsats – og hvor 

styrkelse af koordinationen herimellem spiller så stor en faktor for et godt resultat.  

Investeringerfaringer kendt fra andre kommuner har som bekendt allerede dokumenteret 

holdbare resultater og gevinster gennem nedsatte sagstal for at give en forstærket indsats 

til udsatte børn, unge og familier og til ledige langt væk fra arbejdsmarkedet – og 

resultater som viser, at det er en investering, som kan tjene sig mange gange hjem.  

Det kan MSB lade sig inspirere af.  

 

Med en omstrukturering i denne skala og med nogle påtænkte driftsområder – der kommer 

til at spænde over mange komplekse, specialiserede fagområder og sammenhænge ser DS 

ikke, at der er afgivet den nødvendige og realistiske tid til analyse, opbygnings- og 

implementeringsarbejdet. Det vækker stor bekymring ift. hvor godt fra start 

forandringsarbejdet kan komme. Hvor store produktionstab vil det medføre i frontlinjen og 

heraf konsekvenser for borgergrupperne samt medarbejdernes arbejdssituation? Der 

savnes overordnet en risikovurdering på dette. Dertil skal opmærksomheden rettes på de 

aktuelt pågående flytterokader og omstruktureringer i Forvaltningerne, som allerede nu 

har stor betydning for de nuværende APSA-forhold og for de berørte medarbejdere – og 
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hvor der med forslaget er lagt op til massive ændringer, - kastet ind over andre processer 

og strukturer, som endnu ikke er afsluttet og færdigimplementeret.   

Timingen, af den formelle Enhedsforvaltning som allerede igangsat pr. 1.august 2019, 

stiller DS’ sig derfor meget undrende og kritisk overfor – og vi må på det kraftigste 

opfordre til, at etableringen gives meget mere tid for at sikre den nødvendige både faglige 

og arbejdsmiljømæssige kvalificering. 

DS skal i samme forbindelse anbefale, at et godt psykisk arbejdsmiljø også indtænkes og 

integreres som et mål i Organisationsændringen og i planlægningen både før, under og 

efter forandringerne.     

 

Forslaget indbefatter en optimering af ledelsesstyringen af det ny MSB – gennem bla. 

styrkelse af Kurs, Koordinering og Commitment (KKC) og Offentlig Leadership Pipeline 

(OLP). Det lyder hensigtsmæssigt – især kombineret med den formulerede intention om et 

styrket fokus på ’De Nye Medarbejder- og Lederroller’, som vi har erfaret hidtil har levet et 

’stille liv’ i daglig praksis – helt ufortjent, for der er meget at hente.  

 

Pointen med at styrke de relationelle lederkompetencer i organisationen og i de respektive 

driftsområder finder DS central for muligheden for at kunne praktisere strategisk og 

involverende ledelse. Det indebærer helt konkret ledelsesmæssig tilstedeværelse i 

maskinrummet på både drifts-/ center-/ og afdelingslederniveau og understrejer en 

vigtighed omkring ledelse skal have eller kunne tilegne sig en baggrund, der gør ledelse i 

stand til virkelig at forstå organisationens kerneopgave. Så nærhedsprincippet har en 

afgørende rolle – og vil kræve mere end blot lederskab i klassisk forstand.  

Skærpet fokus må derfor være, at driftschefs-niveau befinder sig fysisk i driftsområdet 

mhp. at fremme bedst muligt kontakt med ledelseslaget og medarbejdere. Derved sikres 

optimal mulighed for at handle ledelsesmæssigt strategisk på den indsigt, man som 

driftschef får i hverdagen.  

 

I herværende høringssvar vil DS ikke kommentere specifikt vedr. de nye overgange, 

fordelingen og ombrydningen af indsatser fordelt ind i de forskellige driftsområder - men 

henvise til og bakke op omkring de faglige overvejelser og tilkendegivelser som vil 

fremkomme i høringssvar fra MED-udvalgene i begge Forvaltninger.   

 

Afslutningsvis vil DS dog igen opfordre til, at der anlægges en grundigere analyse og 

transparens af konsekvenserne af den foreslåede Organisationsændring både for borgere, 

medarbejdere og de specielle fagområder – herunder overvejelser omkring fysiske 

placeringer. Dertil er anbefalingen, at der i langt højere grad indtænkes 

investeringsstrategier til samarbejdet om de mest udsatte borgere her i kommunen.  

Vi stiller os gerne til disposition for yderligere dialog. 

 

På vegne af Dansk Socialrådgiverforening i Region Nord herunder klubben af 

Socialrådgivere ansat i Aarhus kommune/ 

 

Med Venlig Hilsen 

Ida Louise Jervidalo                                                      Trine Quist 

FTR & Formand i Århusklubben                                        Formand – DS, Region Nord  


