
Myndighed i et
ledelsesperspektiv

LEDERUDVIKLING



HVORFOR ER FORLØBET RELEVANT?
At lede myndighed er en særlig ledelsesopgave. Opgaven 
kræver forståelse for og understøttelse af medarbejdernes 
arbejde med helhedsorienterede og sammenhængende 
indsatser for borgerne.  

Samtidig stilles der krav om stram styring af økonomi og 
overholdelse af juridiske, politiske og organisatoriske ram-
mer og målsætninger. 

På forløbet sætter vi fokus på de krav, der stilles til den 
kompetente leder på social- og sundhedsområdet, som 
f.eks. at: 

// støtte medarbejderne i at lykkes med den hårfine ba-
lancering af rehabilitering, serviceniveau og lovgivning i 
praksis. 

// udøve god faglig ledelse til medarbejdere ved at sparre 
og udfordre på løsninger og afgørelser.

// skabe sammenhængende løsninger for borgerne i et 
samspil med ledere fra andre myndighedsafdelinger og 
med lederne i udførerenhederne.

// kunne samarbejde med forvaltningschefer, direktører 
og andre aktører på det politiske niveau, så der skabes rum 
til medarbejdernes faglige dømmekraft og samtidig levere 
på måltallene: hjemvisninger, klager, sagsbehandlingstider 
og budgetoverholdelse. 

HVAD FÅR JEG UD AF FORLØBET?
Formålet med forløbet er at styrke lederens myndigheds-
faglige kompetencer ud fra et ledelsesperspektiv. 
Gennem forløbet vil der være fokus på, at:

// skabe forståelse for de juridiske og socialfaglige princip-
per for god sagsbehandling, som medarbejderne træffer 
afgørelser ud fra.

// blive skarp på, hvordan man kan understøtte de enkelte 
medarbejdere i at bevillige rette hjælp med afsæt i lovgiv-
ningen og kommunens mål og serviceniveau.

// håndtere dilemmaer, konflikter og pres fra såvel borge-
re, pårørende, politikkere, chefer og medarbejdere og sam-
tidig overholde lovgivningen.

// styrke den myndighedsfaglige identitet som leder gen-
nem kendskab til specifikke opgaver og BUM-styringens 
udvikling gennem tiden. 

// erfaringsudveksle i et netværk af myndighedsledere fra 
hele landet.

HVAD INDEHOLDER FORLØBET?
Forløbet er tilrettelagt med fire dage med praksisrelatere-
de refleksionsøvelser i mellemperioden.

HVEM KAN DELTAGE? 
Forløbet er målrettet alle, der har en ledelsesrolle på det 
social- og sundhedsfaglige område, og som ønsker større 
viden og faglige kompetencer indenfor ledelse af myndig-
hed. 

Myndighed i et
ledelsesperspektiv

Vi har udviklet et nyt forløb til ledere, der ønsker større forståelse for myndighedens kerne-
opgave og nye perspektiver på de udfordringer og problemstillinger, man som leder inden-
for social- og sundhedsområdet ofte støder på.



HVEM ER ANSVARLIGE FOR FORLØBET? 
Deltagerne vil møde højt specialiserede konsulenter med 
viden og kompetencer indenfor myndighedsudøvelse og 
ledelse i kommunal forvaltning, organisation, forhandling 
og kommunikation. På forløbet vil du kunne møde: 

// Partner i Substans, Charlotte Neimann Kjær, cand.phil. i 
kommunikation og MPG

// Partner i Substans, Karin Storr, cand.jur. 

HVORNÅR AFHOLDES FORLØBET?
Forløbet afholdes én gang årligt. Se datoer og sted på vo-
res hjemmeside www.substans-konsulenthus.dk 

HVOR TIILMELDER JEG MIG?
Tilmeldingen sker gennem vores hjemmeside: www.sub-
stans-konsulenthus.dk. 

Den elektroniske tilmelding besvares med en kvitterings-
mail. Der sendes en mail om praktiske oplysninger før op-
start. 

HVEM KONTAKTER JEG?
Du kan kontakte Charlotte Nejmann Kjær på telefon 2544 
4770, e-mail charlotte@substans-konsulenthus.dk eller Ka-
rin Storr på tlf. 26 16 93 80 eller karin@substans-konsulent-
hus.dk. 

INTERNAT:
RAMMERNE OG KERNEOPGAVEN I MYNDIGHED 

MODUL 3

HELHEDS-ORIENTERET 
SAGSBEHANDLING 

Mellemperiode:
Opgave 

i egen praksis

Jura

Ledelses- og 
styringsmæssige

 udfordringer

MODUL 1

 Organisering, BUM 
og styringsparadigmer

Jura

Formaliseret 
erfaringsudveksling 

og netværk

Mellemperiode:
Opgave 

i egen praksis

MODUL 2

DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4

DILEMMAER

Ledelsesmæssige 
udfordringer i den 

helhedsorienterede 
sagsbehandling 

- på tværs af 
myndighed 
og mellem

 bestiller og udfører

Myndighedslederens 
dilemmaer 

Drøftelser af konkrete 
dilemmaer fra egen 
praksis belyst med

 myndighedsfaglige 
og ledelsesmæssige

 perspektiver
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Vores vision er, at borgerne styrkes i mødet 
med kompetente kommunale organisationer, 
der har blik for helhed og sammenhæng.”

HVORFOR HEDDER VI SUBSTANS?
Vi hedder Substans, fordi vi bidrager med substans i udviklings- og uddannelsesforløb, hvor vi leve-
rer indholdsmæssig tyngde og altid stræber efter at skabe den bedste effekt for vores kunder. De 
opgaver vores kunder og samarbejdspartnere løser har substans, og det ønsker vi at understøtte og 
udvikle yderligere, når de skal styrke deres organisationer, medarbejdere og borgerne. 
 
VI LEVERER SUBSTANS FORDI:
// vi har indgående kendskab til vores kunders praksis.
// vi har viden om nyeste forskning og tendenser på området.
// vi kan koble og implementere strategi i praksis.
// vi er ambitiøse og udfordrer.
// borgerne kan mærke det, når vi har stået for et uddannelses- eller udviklingsforløb.

VORES KONSULENTER
Substans består af en række erfarne konsulenter og undervisere, som vi trækker ind afhængig af 
opgavens karakter. Med mange års erfaring fra praksis på social- og sundhedsområdet plus en bred 
vifte af faglige kompetencer indenfor ledelse, organisation, innovation, jura og kommunikation kan vi 
hjælpe som projektledere, ekspert- og proceskonsulenter. Substans ejes af Charlotte Nejmann Kjær 
og Karin Storr.

CHARLOTTE NEJMANN KJÆR
charlotte@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2544 4770

KARIN STORR
karin@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2616 9380


