
 Høringssvar vedr. ny organisering i MSB 2019 Side 1 

Høringssvar til forslag om ny organisering i MSB 

Indsendt af Pernille Petersen og Rasmus Kold. Vi arbejder i Socialforvaltningen, men svarer som 

privatpersoner. 

 

Først og fremmest ønsker vi at anerkende og bakke op om de tanker og det udgangspunkt, der ligger bag 

ideen om Borgernes MSB. At undersøge hvordan forvaltningerne bedst hjælper de borgere som har brug 

for hjælp inden for det sociale og beskæftigelsesmæssige område er fornuftigt og i nogle sammenhænge 

tiltrængt. Samtidig er det også positivt at sætte fokus på hvordan MSB bliver bedre til at koordinere 

indsatsen ift. de borgere som har behov for hjælp fra mere end én forvaltning eller blot fra flere steder i 

samme forvaltning. I den sammenhæng kan en sammenlægning af de to nuværende forvaltninger i en 

enhedsforvaltning, der arbejder tættere sammen ift. at støtte de borgere som har brug for det, være en af 

flere mulige tilgange. Vi betragter det desuden som positivt, at der i materialet lægges op til et øget fokus 

på ungeområdet. Særligt inden for Socialforvaltningens område, er der en lang række unge, som oplever 

store udfordringer ved overgangen til voksenområdet, og som ikke er i stand til at agere som voksne på 

trods af, at de er fyldt 18 år. På den baggrund er det positivt, at der i den foreslåede organisering fokuseres 

på en bedre håndtering af overgangen ind i voksenlivet. 

 

Generelt er det væsentligt at forsøge at løse nogle af de udfordringer, der knytter sig dels til manglende 

sammenhæng i borgernes sagsforløb ved overgangene i de interne organiseringer og i lovgivningen og dels 

til manglende koordinering for borgere med komplekse sager. Beskrivelsen i høringsmaterialet af hvordan 

man vil forsøge at løse de nævnte problemstillinger efterlader dog en lang række væsentlige, uafklarede 

spørgsmål, og det fremstår på mange områder uklart, hvorvidt omorganiseringen af driften reelt vil 

understøtte løsningen af de identificerede problemer. 

 

En udfordring ved det fremlagte forslag er, at der ønskes en bedre håndtering af komplekse sager, men der 

gives ikke en nærmere beskrivelse af, hvilke forhold, der gør en sag kompleks. I materialet nævnes som 

eksempel en ung mand, som både skal i uddannelse og som har sociale udfordringer samt en 

problemstilling vedr. misbrug. I denne sammenhæng vil koordineringen af den unges sag skulle foregå i ét 

driftsområde både ift. at sikre, at den unge kommer i uddannelse og ift. at få håndteret de sociale 

problemstillinger, mens selve misbrugsbehandlingen ligger i et andet driftsområde. Ifølge beskrivelsen 

ligger koordineringen af indsatsen vedr. misbrugsbehandling dog også i Driftsområdet for Unge, Job og 

Uddannelse. Det fremgår ikke, hvordan den nye organisering vil bidrage til denne koordinering - eller med 

andre ord: hvorfor denne koordinering ikke lige så godt kunne være sket med den opdeling der er af 

driftsområder i dag. Som det er i dag, vil misbrugsbehandlingen og behandlingen af de sociale problemer 

som oftest ligge i samme driftsområde (og såfremt behandlingen af de sociale problemer foregår på 

Ungdomscentret, vil det endda være i samme center). 

 

Det virker desværre som en generel tendens i høringsmaterialet, at omorganiseringen ikke i sig selv 

mindsker behovet for koordinering på tværs (i nogle tilfælde tværtimod), og man kan derfor sætte 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt den højere grad af koordinering ikke lige så godt kunne være løst i den 
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nuværende organisering, såfremt man investerede i det kulturspor, som der også lægges op til i 

høringsmaterialet. 

 

Ift. komplekse sager generelt (og herunder også eksemplet med den komplekse sag som er beskrevet i 

høringsmaterialet), er der desuden den tilføjelse, at de unge menneskers problemstillinger sjældent er 

statiske. Såfremt den unge eksempelvis kommer i uddannelse og ikke længere har behov for hjælp til de 

sociale udfordringer, men stadig har et misbrug, vil den unge kun skulle have hjælp fra Job, Sundhed og 

Ydelse. Enten vil dette betyde, at den unges primære kontakt vil flytte hertil, eller også vil kontakten fortsat 

blive koordineret fra Unge, Job og Uddannelse, som ellers ikke længere har nogen part i sagen. Hvis 

ansvaret for koordinering overgår til Job, Sundhed og Ydelse, vil ansvaret på denne måde kunne skifte frem 

og tilbage, hvis den unge efterfølgende dropper ud af uddannelsen igen, og derfor igen har brug for støtte 

hertil. Denne problematik kan blive særdeles relevant netop for de borgere, hvis kompleksitet i sagerne 

ikke kun drejer sig om det, der går på tværs af Beskæftigelsesforvaltningen og Socialforvaltningen. 

Herunder er fremdraget et par eksempler på sager, der kunne defineres som komplekse og tilhørende 

uafklarede spørgsmål om hvordan disse skal behandles i den nye organisation: 

 

1) Borger på 25 år med behov for bostøtte efter SEL § 85 og dækning af merudgifter efter § 100, som 

er i gang med en uddannelse 

Denne borger vil som udgangspunkt have en primær rådgiver i Unge, Job og Uddannelse. Hvis borgerens 

bostøtte ophører, vil den unges merudgiftssag enten skulle koordineres fra Unge, Job og Uddannelse, som 

ellers ikke beskæftiger sig med dette område, eller også vil den primære rådgiverfunktion overgå til Voksne, 

Job og Handicap. Såfremt borgeren senere har behov for at genoptage sin bostøtte, vil det primære 

rådgiveransvar igen ligge ved UJU. 

 

2) Familie med to børn, ét på 10 år og ét på 14 år modtager familiebehandling, dvs. både barnet på 10 

og barnet på 14 har en sag i myndighedscentret for Børn, Familier og Fællesskaber.  

Den dag den ældste fylder 15 år og der stadig pågår familiebehandling, vil den unge på 15 år få en ny 

sagsbehandler, og derfor vil familien nu have to sagsbehandlere i hvert sit driftsområde, selvom der kun er 

igangsat én fælles indsats. Dette er en væsentlig forøgelse af kompleksiteten i behandlingen af familiens 

sociale forhold set ift. den nuværende organisering. I forlængelse heraf bør det nævnes, at alle børn og 

unge, der har et forløb, som er startet før de fylder 15 år og sluttet efter de fylder 15 år, men før de fylder 

18 år i den nuværende organisering ikke vil opleve skift i ansvarsplaceringen. Disse børn og unge vil 

fremover opleve et skift, når de fylder 15 år. 

 

Udover de nævnte eksempler ligger en stor del af kompleksiteten i familiesager i det forhold, at mødet med 

forvaltningerne bliver særligt komplekst når både børn og voksne i familien har behov for hjælp. En familie 

med en far på sygedagpenge, en mor på kontanthjælp, et barn på 16 år med en kontaktperson og et barn 

på 14 år i familiebehandling, vil have 4 forskellige driftsområder, der vil være ansvarlige for koordineringen 

af familiens sager i MSB. Vi betragter det derfor som tvivlsomt, om man med den foreslåede ændring af 
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organisationen vil være i stand til at sikre en væsentligt mere gennemgående koordinering af borgernes 

møde med MSB. 

 

Udover de ovenfor nævnte punkter vedr. den foreslåede organisatoriske opbygning, er det desuden 

bekymrende, at planen for at implementere den nye organisationen virker meget forhastet. Der er en risiko 

for, at der vil blive lavet afgrænsninger og fordelinger, som ikke er hensigtsmæssige, da der ikke er tid til, at 

forvaltningerne kan foretage et tilstrækkeligt grundigt arbejde med at kvalificere den meget lange række af 

beslutninger ift. organiseringen, der fortsat mangler at blive truffet. I forlængelse heraf fremstår det 

generelt tvivlsomt, om den foreslåede ændring af organisationen reelt vil løse de identificerede problemer - 

som beskrevet ovenfor, kan det endda se ud til, at der i en række typer af sager vil blive brug for endnu 

mere tværgående koordinering end i dag. Hvis dette skal lykkes, kræver det et meget intensivt arbejde med 

kultur og ledelse i organisationen. En ændring af organisationen ændrer ikke i sig selv kulturen i retning af 

mere tværgående koordinering og samarbejde, men selve det at omorganisere vil muligvis kunne bidrage til 

at skabe en mulighed for ændring af kulturen. Det er dog helt afgørende, hvis projektet skal lykkes, at det 

skal være meget tydeligt for alle, hvor ansvaret for koordinering i sagerne ligger placeret. I en lang række 

sager hvor dette ansvar ligger klart placeret i dag, ser det ud til, at det kan blive mere uklart fremover. For 

at mindske et produktionstab i driften som bliver mærkbar for borgerne, håber vi derfor, at der bliver sat 

tid af til at afklare ovenstående, samt ressourcer til at opkvalificere ift. de medarbejdere som skal være 

bedre til at kunne koordinere på tværs og evt. kunne dække nye områder med lovgivning som de ikke 

tidligere har arbejdet med i praksis. I relation til dette mangler der også fortsat afklaring ift. hvorvidt det 

skal være de samme rådgivere, der i dag beskæftiger sig med myndighedsarbejdet og lovgivningen på 

socialområdet, som også skal kunne dække beskæftigelsesområdet (og dermed bliver mindre 

specialiserede), eller om der fortsat skal være lige så mange rådgivere tilknyttet en borgers sag som 

tidligere (hvilket kræver opkvalificering ift. koordinering af sagen). Dette dilemma gælder ikke kun på tværs 

af social- og beskæftigelsesområdet, men også inden for de to områder - primært ift. om en rådgiver på 

socialområdet, der tidligere har beskæftiget sig med børneområdet, og som fremover skal arbejde i UJU, nu 

også skal kunne dække området for unge over 18 år. 

 


