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HVIS BORGER ER I CENTRUM, 
HVOR SKAL MYNDIGHED SÅ VÆRE?
20. ÅRSKONGRES

Kom til Substans’ årskongres, hvor vi 
sætter fokus på hvordan man som myn-
dighedsafdeling/person kan arbejde og 
lykkes med at sætte borger i centrum og 
hvilke udfordringer, det også kan give.  
Kom og få inspiration fra dygtige teoretike-
re og erfarne praktikere fra udvalgte kom-
muner. Sæt kryds i kalenderen den 19. og 
20. november 2019.

Ledelseskommissionen anbefaler, at vi sætter bor-
geren i centrum, og at borgerorienteringen skal 
være et kompas for medarbejderne. Finansloven 
understøtter værdig ældrepleje og sætter blandt 
andet borgernes selvbestemmelse i centrum, et 
bredt flertal i Folketinget har besluttet, at alle re-
levante borgere fra 2021 har krav på en samlet 
handleplan, udredning samt afgørelse og lige nu 
arbejdes der med en ny Hovedlov, der har fokus 
på borgerinddragelse og sammenhængende for-
løb. 

Borgerinddragelse, selvbestemmelse, medbe-
stemmelse, borgeren i centrum, samskabelse, sæt 
borgeren i spil… Kært barn, mange navne. Vi har 
talt om det længe, og vi har gjort det længe med 
forskellige facetter - men nu er der efterhånden in-
gen tvivl om, at vi skal sætte borgerne endnu mere 
i spil! Borgernes ret til inddragelse i sagsbehand-
lingen er et fundamentalt princip, men i hvilken ud-
strækning?

På denne årskongres har vi sat os for at undersø-
ge, hvilke krav det stiller til nutidens og fremtidens 
myndighedsrolle, når kommunerne for alvor skal 
lykkes med at sætte borger i centrum. Sætter det 
myndighedspersonen i et krydspres både at skul-
le have fokus på borgers ønsker samtidig med at 
løsningerne skal være faglige og økonomiske an-
svarlige samt i overensstemmelse med de lokalpo-
litiske prioriteringer.

Vi ser frem til at se dig i nye dejlige rammer på 
Comwell Hotel Middelfart den 19. og 20. novem-
ber 2019.  

På årskongressen stiller 
vi spørgsmål som:

>>   Hvis borger skal sættes først, betyder det 
så også, at borger skal i førersædet?

>>   Skal myndigheden tænkes mere i retning 
af videnspersoner, der står bag borgeren, og 
som klæder dem på med viden om lovgivning?

>>   Rokker de øgede krav om borgerinddra-
gelse ved forståelsen og anvendelsen af sel-
ve myndighedsrollen - og kalder det endda på 
nye myndighedsroller?

>>   Og hvordan påvirker det myndighedsop-
gaven og organiseringen, når borgerne selv 
skal formulere mål og tænke løsninger, når 
myndigheden skal lave én samlet plan, samt 
samarbejde, koordinere og træffe afgørelser 
på tværs af afdelinger?



TIRSDAG DEN 19. NOVEMBER 

9.30 - 10.00 // ANKOMST OG KAFFE & BRØD 

10.00 - 10.10 // VELKOMST,
PRAKTISKE OPLYSNINGER M.M.
Substans

10.10 - 11.00
LEDELSESKOMMISIONENS ANBEFALINGER TIL 
HVORFOR BORGEREN SKAL I CENTRUM
Caroline Howard Grøn, lektor ved Kronprins Frederiks 
Center og tidligere ansat i Ledelseskommissionens se-
kretariat.

Ledelseskommisionen anbefaler, at borgeren skal i 
centrum og at borgerperspektivet altid skal stå tydeligt 
i opgaveløsningen. Hør Caroline Howard Grøn, der er 
lektor i offentlig ledelse ved Kronprins Frederiks Center 
for Offentlig Ledelse, åbne årskongressen og give os et 
indblik i, hvorfor ledelseskommissionen mener, at bor-
ger skal sættes endnu mere i centrum, hvilken værdi 
det giver og ikke mindst hvilken betydning, det kan få 
for myndighedsarbejdet.

11.00 - 11.15 // PAUSE

11.15 - 12.00 
PROFESSIONELLE MYNDIGHEDSROLLER I BOR-
GERSAMTALER
Per Kloster, master i offentlig ledelse og organisatorisk 
coaching og Poul Nørgård Dahl, Ph.d. i Interpersonel 
Kommunikation i organisationer.

Gennem mere end 15 år er der indsamlet eksempler og 
erfaringer, sammen med mange myndighedspersoner, 
med henblik på læring om kommunikationen i mødet 
mellem myndighedsperson og borger. Erfaringerne har 
været anvendt som baggrund for beskrivelsen af de 6 
roller i myndighedspersonernes samtaler med borgere. 
Der udgives nu en bog om de 6 roller. Oplægget vil 
centrere sig omkring, hvordan rollerne kan sættes i spil 
i kommunikationen på forskellige måder. En vigtig poin-
te i oplægget er, at den kommunikative balancegang 
er medvirkende til, om samtalen opleves som god eller 
dårlig.

12.00 - 12.30 
FREMTIDENS MYNDIGHEDSROLLER
Substans: Partner, Charlotte Nejmann Kjær og udvik-
lingskonsulent, Louise Bjerre Bojsen. 

Tendenser i tiden, som eksempelvis sammenhængs-
reformen, peger på en fremtid, der kalder på et endnu 
større fokus på helhedstænkning og sammenhæn-
gende borgerforløb. Den nye hovedlov skal skabe 
bedre rammer for en mere helhedsorienteret indsats 
for borgere med komplekse problemer - blandt andet 
gennem én samlet borgerplan. Hvilken betydning kan 
tendenserne i tiden få for myndighedsrollen? Der vil 
med al sandsynlighed være efterspørgsel på nye roller 
i myndighedsfunktionen som en konsekvens af, at myn-
dighedsopgaven forandres. I Substans har vi sammen 
med vores tænketank ’Fremtidens myndighed’ drøftet 
eksempler på forandringer i rollepaletten, som vi vil 
præsentere på årskongressen.  

12.30 - 14.00 // FROKOST OG INDKVARTERING

14.00 - 15.45 
VALGFRI WORKSHOP 1 (INKL. KAFFEPAUSE) 
Vælg blandt fem mulige workshops 
(præsenteres længere fremme i programmet)

15.45 - 16.00 // PAUSE 

16.00 - 17.45 
VALGFRI WORKSHOP 2 (INKL. FRUGTPAUSE)

19.00 // MIDDAG

20.30 // LET UNDERHOLDNING

ÅRSKONGRES 2019 // PROGRAM



ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 

9.00 - 9.05 // HOVEDPOINTER FRA I GÅR OG VEL-
KOMMEN TIL I DAG

9.05-9.50
RETSSIKKERHEDSLOVENS § 4 OG BORGERIND-
DRAGELSE

Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved be-
handlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrette-
lægger behandlingen af sin sag på en sådan måde, at 
borgeren kan udnytte denne. 

9.50-10.20
KAN DEN KOMMENDE, TVÆRGÅENDE HOVED-
LOV GØRE DET MULIGT FOR KOMMUNERNE AT 
TILBYDE MERE SAMMENHÆNGENDE INDSATSER 
TIL BORGERNE? 
Janne Koefoed, Direktionskonsulent for Frikommune-
netværk, Én Plan. 

Frikommuneforsøget, Én plan, giver kommunens for-
skellige fagpersoner mulighed for at samarbejde langt 
mere helhedsorienteret omkring den enkelte borger 
eller families samlede livssituation. Den nye hovedlov 
skal sikre helhedsorienterede indsatser og vil samle 
indsatser fra syv eksisterende love. Janne Koefoed, fra 
frikommunenetværket Én Plan, vil give sit bud på, hvor-
for det giver mening at udarbejde en sådan hovedlov 
og vil i hovedtræk forklare, hvad loven består af. Janne 
vil give sit bud på, hvilke nye krav hovedloven potentielt 
kan stille til myndigheden.

10.20 - 10.40 // PAUSE

10.40 - 11.45 
SAMSKABT STYRING - HVORDAN KAN DET 
HJÆLPE OS TIL BEDRE BORGERINDDRAGELSE?
Tina Øllgaard Bentzen, forsker på institut for Samfund 
og Erhverv på Roskilde Universitet.

Borgerinddragelse kan synes modstridende med an-
dre kommunale idealer som økonomi og lovgivning, 
men spørgsmålet er, om det nødvendigvis behøver at 
være sådan? Styring bliver til overstyring, når der kun 
er meget lidt plads til den fagprofessionelle vurdering, 
og fleksibiliteten til at tilpasse løsningen til borgerens 
behov er stærkt begrænset. Risikoen er, at styringen 
skaber et krydspres, som gør det vanskeligt at inddra-
ge borgernes behov i løsningen. Forsker, Tina Øllgaard 
Bentzen, fortæller i dette oplæg, at det involverer nogle 
ganske store rolleforandringer for myndighedsperso-
ner, når der skal skabes en mere tillidsunderstøttende 
styring, som rent faktisk bliver en hjælp i forhold til or-
ganisationens kerneopgave. 

11.45 - 12.45 // FROKOST

12.45 - 13.25 
CASEBASERET DILEMMASPIL: NYE ROLLER - 
NYE HANDLINGER 
Substans

Med en tiltagende kompleksitet i myndighedsfunktio-
nen bliver det sværere og sværere at finde ud af, hvad 
der giver mening - også når det kommer til borgerind-
dragelse: Hvor skal vi hen? Hvorfor skal vi det? Hvor-
dan gør vi det? Og hvad vægter vi i vores beslutninger? 
Paradokserne står i kø. 

Med en videobaseret case som fundament, inviterer vi 
deltagerne ind i en fiktiv borgersamtale, hvor der skal 
vælges og træffes specifikke valg fyldt med dilemmaer 
og konsekvenser, der udfordrer og stiller spørgsmål til 
forestillingen om den rigtige og gode myndighedsper-
son. Formålet med dilemmaspillet er at igangsætte en 
debat om fremtidens myndighedsrolle og kaldet på ny 
adfærd og nye handlinger.

13.25 - 13.45 // PAUSE - EFTERMIDDAGSKAFFE 
OG -KAGE

13.45 - 15.15 
KAN ET INDEFRA-PERSPEKTIV HJÆLPE OS TIL 
ET BEDRE SAMARBEJDE MED BORGERE OG 
PÅRØRENDE?
Dorthe Birkmose, psykolog, foredragsholder og forfat-
ter

Vi lukker og slukker for denne årskongres for myndig-
hedsmedarbejdere med at stille spørgsmålet: Kan et 
indefra-perspektiv hjælpe os til et bedre samarbejde 
med borgere og pårørende? Og vi har hentet én af de 
mest kompetente kræfter til at hjælpe os med at besva-
re spørgsmålet.

Ifølge psykolog Dorthe Birkmose har hensigtserklærin-
ger om at sætte ”mennesket i centrum” ingen værdi, 
før man tør slippe styringen og er villig til at investere 
i reelle forandringer i praksis. Heldigvis er en kraftfuld 
mega-trend på vej i form af indefra-perspektivet, som 
kan være med til at skaffe plads til fagligheden midt i 
styringsparadigmets målstyringer, strategiplaner, kvali-
tetsstandarder og bureaukrati.

15.15 - 15.30  
HOVEDPOINTER OG TAK FOR DENNE GANG!
Ved Charlotte Nejmann Kjær og Karin Storr



WORKSHOP
1. NÅR ORGANISATIONSÆNDRINGER STILLER 
NYE KRAV TIL MYNDIGHEDSROLLEN
I Billund kommune har de lavet en organisationsæn-
dring, som skal understøtte, at borgeren sættes i cen-
trum. Løsninger skal ikke længere være afgrænset til 
borgerens ansøgning, den enkelte medarbejders fag-
faglighed eller paragraffer, men skal i stedet tage afsæt 
i et tværfagligt fællesskab, hvor man sammen med bor-
geren finder frem til den bedste løsning. Paragrafferne 
findes efter løsningen! Men stiller en sådan organisa-
tionsændring ikke nye krav til myndighedsmedarbej-
derne samtidig med, at det rykker ved forståelsen af 
myndighedsrollen?
 
På workshoppen vil chef for voksenstøtteområdet, Pia 
Mejborn, sammen med en af hendes medarbejde-
re fortælle om organisationsændringen, udfordringer 
og succeser i forhold til at lykkes med det tværfagli-
ge samarbejde og ikke mindst hvilke krav, det stiller til 
medarbejderne - for hvad siger de til det hele?

Chef for voksenstøtteområdet, Pia Mejborn og medar-
bejder fra Billund Kommune. 

2. DET KALDER PÅ EN MANGFOLDIG FAGLIG-
HED, HVIS VI SKAL LYKKES MED REEL BORGER-
INDDRAGELSE 
At få indsigt i borgerens livsverden, sætte sig i de pårø-
rendes sted og hjælpe med at afklare den enkeltes vi-
sion for det gode liv kalder på sociale og psykologiske 
kompetencer. På workshoppen deler to af Substans’ 
konsulenter ud af deres erfaringer fra mødet med lan-
dets myndighedsmedarbejdere og giver deres bud på 
hvilke nye kompetencer, det kræver at skabe reel bor-
gerinddragelse. 

Workshoppen vil med udgangspunkt i videoklip og di-
lemmaer fra borgersamtaler lægge op til fælles drøftel-
ser om nye kompetencer i fremtidens myndighedsrolle.

Substans v. udviklingskonsulenter Louise Bjerre Bojsen 
og Stinne Have. 

3. SAMSKABELSE RUSKER VED 
FAGIDENTITETEN
Sundhedscenterleder, Anne Sloth-Egholm, og myn-
dighedsleder, Birgitte Laursen, vil på denne workshop 
dele deres erfaringer fra borgerinddragelsesprojekter i 
Horsens Kommune. 

Anne Sloth-Egholm og Birgitte Laursen fortæller, hvor-
dan de oplever, at det kan ruske gevaldigt i fagidentite-
ten og skubbe de fagprofessionelle ud af deres 

komfortzone, når kommunen ikke bare taler om sam-
skabelse og borgerinddragelse, men også handler på 
det. 

Sundhedscenterleder, Anne Sloth-Egholm og myndig-
hedsleder, Birgitte Laursen fra Horsens Kommune. 
 
4. DEMENTE EGNER SIG IKKE TIL BORGERIND-
DRAGELSE… ELLER GØR DE?
Nærvær handler om at skabe en relation til et andet 
menneske. Desværre har nærvær ikke samme status 
som sved under armene. Mette Søndergaard, der er 
ergoterapeut og underviser i ældre og demens, erfarer 
en stor efterspørgsel efter viden og kompetencer, der 
kan sætte medarbejderne inden for social- og sund-
hedsområdet i stand til at skabe livskvalitet og fælles-
skaber for borgere med demens. 

På workshoppen vil Mette uddybe den påstand, at de-
mensramte borgere selvfølgelig egner sig til borgerind-
dragelse. Én af Mette Søndergaards pointer er, at det 
handler om at flytte perspektivet og komme ud af for-
tællinger som: ”Det kan ikke lade sig gøre”, og ”Vores 
borgere er meget komplekse”.

Mette Søndergaard, underviser og ergoterapeut

5. HVAD BETYDER DET FOR MYNDIGHEDEN, NÅR 
JOURNALEN ÅBNES FOR BORGERNE?
Fredericia Kommune har åbnet journalen for borgerne. 
Der er ingen tvivl om, at det er en fordel for borgerne 
og de pårørende: De kan løbende følge med i deres 
sag og byde ind med kommentarer og spørgsmål. Men 
hvilke overvejelser har Fredericia Kommune gjort sig, 
før de åbnede journalen? Hvordan har det været for 
medarbejderne pludselig at skulle dokumentere og no-
tere velvidende, at borgere og eventuelt pårørende kan 
læse alt, hvad de skriver? Har det krævet, at medar-
bejderne skulle erhverve nye kompetencer? Hvad har 
været godt ved at åbne journalerne - og hvilke udfor-
dringer er og har der været?

Fredericia Kommune: Visitationschef, Hanne Rasmus-
sen og systemadministrator, Bodil Marie Grøn



PRAKTISKE OPLYSNINGER
Årskongressen afholdes på 
Comwell Hotel Middelfart : 

Karensmindevej 3, 
5500 Middelfart

Du kan kontakte receptionen her: 
E-mail: hotel.middelfart@comwell.dk
Telefonnummer: +45 63 41 81 00

PRIS
Kr. 5.325,00 pr. deltager i enkeltværelse
Kr. 4.665,00 pr. deltager i delt dobbeltværelse
Kr. 4.625,00 pr. deltager uden overnatning
Alle priser er eks.moms

TILMELDING 
Tilmelding til årskongressen foregår på Substans’ 
hjemmeside: www.substans-konsulenthus.dk.

Tilmelding er bindende.
Ved afmelding betales fuld pris.

Alle indkvarteres på Comwell

Du kan vælge indkvartering i enkeltværelse,
delt dobbeltværelse eller deltagelse uden overnatning.

PARKERING
Der er et stort og gratis parkeringsområde lige uden 
for hotellet. 
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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 le-
verer 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


