
Faglige kompetencer
Socialfaglig viden og erfaringer

Kan etablere samarbejde med borgere og pårøren-
de med et højt konflikt niveau – mange spændin-
ger i samarbejdet 

Kan sagsbehandle og lede sagsarbejdet, hvor der 
er komplekse social- og sundhedsfaglige problem-
stillinger 

Kan arbejde målrettet og systematisk i sager, hvor 
der ikke er entydige metoder og løsninger

Kan arbejde med helheder og finde ind i de indivi-
duelle forhold, finde flere indsatser og forskellige 
niveauer for indsatser, også i de situationer, hvor 
det er vanskeligt at få sagen oplyst

Kan inddrage flere faglige argumenter og perspek-
tiver i det skønsbaserede arbejde og afveje de 
etiske dilemmaer

Kan rådgive og vejlede om social- og sundhedsfag-
lige og juridiske muligheder i opgaver i komplekse 
sager, så borgeren/de pårørende oplever nye 
muligheder 

Juridisk viden og juridisk styret myndigheds-
praksis og sagsbehandling

Kan behandle sager 

• Med mange juridiske elementer og konfliktende 
hensyn med stor sikkerhed  

• Hvor der er uklar lovgivning eller anden tvivl 

• Hvor der er uoverensstemmelser og vanske-
ligheder i arbejdet med borgeren og / eller 
pårørende 

• Hvor det er vanskelige at finde gode løsninger, 
og afdække de individuelle forhold 

• Administrationen er vanskelig, fordi der er 
mange interessenter, mange deadlines, mange 
hændelser

Kan inddrage flere faglige argumenter og perspek-
tiver i det skønsbaserede arbejde

Relationelle kompetencer
Kontakt og kommunikation

Kan tilrettelægge og gennemføre samtaler med 
særlige grupper af 

Kan skabe fremdrift i konfliktfyldt samtaler og i 
relationer med mange parter

Kan bevidst anvende forskellige samtaleformer, 
afstemt efter borgeren og opgaven

Kan gennemføre forhandlinger og nå sine beret-
tigede mål på en anstændig måde og samtidig 
forhindre, at den anden udnytter denne rimelighed 
til egen fordel

Identitet som myndighedsperson

Kan udvikle og skærpe sin evne til selvrefleksion 
og anerkendelse af borgerens og de pårørendes 
oplevelser

Har stor bevægelighed i kontakt og kommunikati-
onsmønstre baseret på kontakten med sig selv og 
opgaven

Har en høj grad af perspektivbevidsthed i mødet

Kan være anerkendende og bevare sin åbenhed i 
mødet uanset borgerens livssituation og adfærd

Lærings- og udviklingskompe- 
tencer
Faglige og organisatoriske tiltag

Medvirke aktivt til implementering og løbende 
tilpasning af enhedens aktivitetsplan samt øvrige 
planer for enheden

Medvirke til udviklingen og vedligeholdelsen af et 
højt fagligt niveau gennem udvikling af nye me-
toder 

Kommer med overordnede evaluering og refleksi-
oner over den faglige kvalitet og de samarbejds-
mæssige forhold

Fremtræder med en personlig udstråling, der 
medvirker til at skabe ro og finde løsninger, også i 
de komplekse situationer

Egen læring og udvikling

Er idéskaber og udvikler af nye faglige initiativer

Repræsenterer det højeste niveau af viden inden-
for det faglige område

Deltager i projekter og den faglige udvikling

Anvender i udpræget grad sin viden spontant og 
velbegrundet i faglige og samarbejdsmæssige 
sammenhænge

Organisatoriske kompetencer
Samarbejde i eget team og afdeling

Kan vurdere sammenhæng mellem opgaver og de 
afsatte ressourcer og kontakte ledere eller erfarne 
kolleger ved misforhold eller ændringer i dette

Er hurtig til at danne sig et overblik og indsamle 
væsentlige data i meget komplekse situationer

Har en stor grad af handlekraft, prioriteringsevne 
og koordinerende effektivitet i samarbejdet med 
andre

Kan bidrage til løsning af konflikter i teamet

Kan bidrage til teamets udvikling, også når der er 
konflikter i teamet

Eksternt og tværsektorielt samarbejde

Kan styre og lede netværksmøder, så de bliver 
effektive

Kan koordinere sagsbehandling på tværs af afde-
linger, i sager hvor der er mange samarbejdspart-
nere – også når der er forskellige interesser

NIVEAU 3
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for myndighedspersoner
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Forord
Kompetenceprofilen for myndighedspersoner be-
skriver de ideelle kompetencer, hos medarbejdere i 
myndighedsfunktioner på det sociale område. Der 
er således tale om et strategisk grundlag for udvik-
ling af kompetencer, med udgangspunkt i med-
arbejdernes behov, myndighedsfunktionens mål, 
samarbejdet i teamet og relationerne til borgerne. 

Formålet med kompetenceprofilen er at styrke og 
målrette kompetenceudviklingen hos den enkelte 
medarbejder og i myndighedsfunktionen. 

Kompetenceprofilen er et dialogredskab, der kan 
danne grundlag for faglige drøftelser i dagligdagen 
af, ”Hvad er et godt myndighedsarbejde?”. Profilen 
kan også anvendes i forbindelse med MUS-samta-
ler, så det er muligt for den enkelte medarbejder 
og leder at få et fælles billede af, hvilke kompe-
tencer, den enkelte medarbejder har, og mål for 
udvikling af nye kompetencer. 

Kompetenceprofilen er udarbejdet i en proces. 160 
deltagere på årsskursus for myndighedspersoner, 
2013 har bidraget med input, Vi har haft drøftelser 
med myndighedschefer- og ledere i adskillige kom-
muner, og vi har anvendt vores mange års erfaring 
med myndighedsarbejdet. Vi har også anvendt un-
dersøgelses- og forskningsresultater, der beskriver 
myndighedsopgaven og professionelle relationer.

Det er vores ønske, at denne generelle beskrivelse 
kan anvendes til inspiration for strategisk kompe-
tenceudvikling og dermed øget professionalisering 
af myndighedsarbejdet hos vores mange samar-
bejdspartnere i myndighedsafdelingerne.

Kompetencerne 
I praksis er der tale om, at flere kompetencetyper 
tages i anvendelse for at løse opgaverne. Der er 
således altid flere kompetencer i spil på én og 
samme tid. 

Vi har beskrevet 4 kompetencetyper, der erfa-
ringsmæssigt er afgørende for at lykkes i myndig-
hedsarbejdet. De 4 kompetencetyper afspejler, at 
sagsarbejdet og relationsarbejdet i mødet med 
borgerne er fundamentalt og uadskilleligt. Uden 
sag ingen relation - uden relation ingen sag. 

Opbygningen
Kompetencerne er beskrevet på 3 niveauer. De tre 
niveauer benævnes med Niveau 1. Niveau 2 og 
Niveau 3. Den enkelte kan på samme tid befinde 
sig på forskellige niveauer indenfor de enkelte 
kompetencetyper. Niveauet kan ændre sig over tid 
for den enkelte.

• Niveau 1: Her kan den enkelte identificere og 
beskrive social- og sundhedsfaglige problemstil-
linger, gennem analyse afdække, hvad der skal 
ligge til grund for den retslige afgørelse og træf-
fe afgørelser, der tilgodeser lovgivningens krav, 
borgerens situation og forvaltningens praksis. 
Dette kan evt. ske med støtte fra en kollega. 

• Niveau 2: Her løser den enkelte de fleste 
social- og sundhedsfaglige problemstillinger 
og foretager begrundede valg af analyse og 
løsningsmodeller i de typiske problemstillinger. 
Bistår evt. kolleger i eget team. 

• Niveau 3: Her løser den enkelte komplekse 
opgaver på baggrund af dyb fagspecifik ind-
sigt, så afgørelser og indsatser besluttes på 
baggrund af en vidensbaseret vurdering af 
løsningsforslagenes forventede effekt, kvalitet 
og pris, herunder sikre inddragelse af borgerens 
ressourcer. Bistår andre indenfor og udenfor 
eget fagområde.

Profilen beskriver kompetencerne på 4 områder, 
der hver er opdelt i 2 temaer:

• Faglige kompetencer
 » Social- og sundhedsfaglig faglig viden og 
erfaring

 » Juridisk viden og juridisk styret myndigheds-
praksis og sagsbehandling 

• Relationelle kompetencer
 » Borgerrettet kommunikation
 » Identitet som myndighedsperson 

• Lærings- og udviklingsmæssige kompetencer
 » Faglige og organisatoriske tiltag
 » Egen læring og udvikling 

• Organisatoriske kompetencer
 » Eksternt og tværsektorielt samarbejde
 » Samarbejde i eget team og afdeling

Faglige kompetencer
Socialfaglig viden og erfaringer

Har viden om og kan sagsbehandle i de alminde-
ligst forekommende problemstillinger herunder 

• Kan identificere og beskrive en social- og sund-
hedsfaglig problemstilling 

• Kan analysere, vurdere og begrunde undersø-
gelses- og sagsbehandlingsforløb 

• Kan finde muligheder og udarbejde forslag til 
løsninger  

• Kan formidle social-og sundhedsfaglige løs-
ninger og begrundede afgørelser målrettet og 
forståeligt

Håndterer borgernes problemstillinger i et fagligt – 
og organisatorisk helhedsperspektiv baseret på et 
etisk grundlag

Har viden om og kan anvende God Sagsbehand-
ling eller Voksenudrednings Metoden som støtte 
til sagsbehandlingen evt. med støtte fra erfarne 
kolleger

Kan arbejde med primær forebyggelse i forhold til 
borgerens hverdagsliv, dvs. differentiere socialfag-
lige og sundhedsfaglige indsatser i form af sund-
hedspædagogiske tiltag, rehabilitering og støtte til 
borgere, der kan tage ansvar for egen situation i 
tæt samråd med sundhedsprofessionelle

Kan involvere borgerne i udvikling af de løsninger 
og indsatser, der er behov for

Kan rådgive og vejlede om social- og sundheds-
faglige og juridiske muligheder i de almindeligst 
forekommende opgaver inden for eget område

Kan identificere dilemmaer og etiske problemstillin-
ger i myndighedsarbejdet

Kan videre formidle kontakten til samarbejdspart-
nere

Juridisk viden og juridisk styret myndigheds-
praksis og sagsbehandling
 
Har indsigt i og kan udføre forvaltningsarbejdet i 
overensstemmelse med lovgrundlaget, god forvalt-
ningsskik og kommunens praksis i enkle sager

Behandle henvendelser og ansøgninger for eget 
område, herunder

• Foretage sagsåbning/registrering af ansøgning  

• Sende kvitteringsbreve og sikre skriftlig under-
retning af borger, når det er relevant 

• Oplyse en sag, så det er afklaret og dokumen-
teret, hvad der ligger til grund for den retlige 
afgørelse, fx via mødeafholdelse eller telefonisk 
kontakt. 

• Foretage faglige vurderinger og udarbejde 
skriftlige afgørelser 

• Evt. opsætte formål ved bevillinger 

• Foretage opfølgning

Kan behandle sager i overensstemmelse med reg-
lerne for sagsbehandling, så borgerens retssikker-
hed sikres evt. i samarbejde med erfarne kolleger

Kan arbejde analytisk og drage essensen ud af en 
situation i en given sag, og kan overføre dette på 
andre sager

Kender og kan anvende vejledningen og lovgrund-
lagt i sin sagsbehandling, rådgivning og vejledning

Kan omsætte serviceniveauet til lovmedholdelige 
afgøreler og til gode løsninger for borgerne evt. i 

samarbejde med mere erfarne kolleger 

Kan anvende administrative (IT) systemer og 
arbejdsgange, så sager behandles på den rigtige 
måde i

• Systemer til administrative opgaver, journalise-
ring osv. 

• Systemer til vidensøgning 

• Systemer til kommunikation

Relationelle kompetencer
Kontakt og kommunikation

Kan skabe, udvikle, vedligeholde og afsluttet kon-
takten med borgere

Kommunikerer tydeligt, så borgeren opnår klarhed 
over sin sag, egne muligheder og pligter

Kan sikre borgerens integritet og værdighed i alle 
sager gennem samtale

Optræder over for borgere på en etisk forsvarlig 
måde.

Kan skabe tillid og tryghed i mødet med borgere 
og pårørende gennem ro og nærvær

Kan målrettet gennemføre samtaler med borgere

Kan gennemføre professionelle samtaler med bor-
gerne, både ved personlig og telefonisk kontakt

Kan lede og gennemføre samtaler på en re-
spektfuld måde, så borgeren opnår indblik i egne 
muligheder

Kan håndtere konfliktfyldte situationer

Kan bidrage til at gennemføre forhandlinger, så 
parterne når deres berettigede mål

Kan påtage sig ”værtsskabet” i samtalen, så borge-
ren oplever sig ”hørt og set”

Identitet som myndighedsperson

Kan involvere sig fagligt og personligt uden at 
blive privat og handle afstemt efter borgeren og 
opgaven

Kan anvende sin faglige viden til indlevelse i mødet 
med borgere, og få øje på det specifikke hos denne 
borger

Kan skabe og udvikle kontakt til borgeren trods 
den asymmetriske relation

Kan have fokus på ”sagen og relationen” i mødet 
med borgeren

Kan se bag om borgerens adfærd, og opretholde 
sin åbenhed og afstemme sin interesse

Lærings- og udviklingskompe- 
tencer
Faglige og organisatoriske tiltag

Medvirke aktivt til faglig udvikling ved eksempelvis 
at indhente og formidle ny viden til teamet 

Deltage med egne kompetencer med henblik på at 
fremme læring i enheden

Give kollegial sparring og konstruktiv feedback

Deltage aktivt med at skabe et godt arbejdsmiljø 
præget af høj trivsel

Tage initiativer til udvikling og forbedring af samar-
bejdet og arbejdsmiljøet

Kan deltage aktivt i teamets og afdelingens kvali-
tetsudvikling ved at være åben og løsningsorien-
teret 

Egen læring og udvikling

Er bevidst om egne kompetencer og kan modtage 
viden og erfaringer fra kolleger

Er nysgerrig og reflekterende over egen praksis

Kan finde og anvende relevant lovgivning

Er bevidst om samspillet mellem egne behov for 
udvikling, teamets behov  og afdelingens behov

Er åben for egen kompetenceeudvikling Kan 
opsøge viden

Er bevidst om egne behov for læring og har kend-
skab til egen læringsstil

Kan tilegne sig ny viden, arbejdsmetoder og 
-redskaber

Søger hjælp hos kolleger til håndtering af komplek-
se situationer

Tager ansvar for løsning af egne opgaver og kan 
sige til og fra i forhold til nye opgaver

Organisatoriske kompetencer
Samarbejde i eget team og afdeling

Er bevidst om egne kompetencer og kender kom-
petencerne blandt de øvrige teammedlemmer

Kan overskue mål og rammer med fokus på team-
ets muligheder

Kan efterleve de fælles mål og aftaler om eks. 
arbejdsgange

Kender og kan handle efter arbejdsdelingen og 
kompetencerne i teamet

Kan indgå i sagsdrøftelser i teamet

Ser teamets opgaver under eet

Kan medvirke til at teamets kompetencer anvendes 
bedst muligt i sagsarbejdet

Eksternt og tværsektorielt samarbejde

Er bevidst om egen faglighed og kan bidrage til at 
skabe klarhed over opgavefordeling i tværfaglige 
netværk

Kan påtage sig ansvar for egne opgaver i det 
tværsektorielle samarbejde, og undlade at påtage 
sig ansvar for andres opgaver

Kender og kan anvende egne beføjelser på en loyal 
måde

Kan deltage konstruktivt i tværgående samarbejde 
på tværs af afdelinger

Kan understøtte sammenhæng ift. borgerens 
behov, herunder udnytte viden om mulige tilbud i 
kommunen

Kan formidle kontakt til samarbejdspartnere i og 
udenfor kommunen og selv opsøge kontakt til 
tilbud i kommunen

Kan arbejde ud fra politisk- og administrativt trufne 
beslutninger

Faglige kompetencer
Socialfaglig viden og erfaringer

Har viden om og kan sagsbehandle i de sjældnere 
forekommende og komplekse problemstillinger, 
herunder

• Kan arbejde med helheder og finde ind i de 
individuelle forhold i en sag på baggrund af 
bevidste valg af metoder 

• Kan finde flere og helhedsorienterede indsatser 
og forskellige niveauer for indsatser 

• Kan påtage sig ansvaret for at lede sagsar-
bejdet evt. i samarbejde med mere erfarne 
kolleger 

• Vurdere og tage stilling til eksisterende indsat-
ser 
 

• Opstille nye mål og ændre indsatser herunder 
afklare nye løsninger 

• Sikre flow i sagsgange 

• Følge op på indhentede oplysninger – omfang 
og relevans

Kan udrede særlige problemområder og afklare 
specielle og individuelle indsatser 

Kan rådgive og vejlede om social- og sundheds-
faglige og juridiske muligheder i kommunen og hos 
samarbejdspartnere 

Kan udrede borgerens funktionsevne med særlig 
henblik på det hverdagsliv, borgeren ønsker, under 
hensynstagen til omgivelserne, den fysiske formå-
en, borgerens sundhedstilstand og netværk

Kan løse specialiserede opgaver inden for et givet 
område 

Juridisk viden og juridisk styret myndigheds-
praksis og sagsbehandling

Har indsigt i og kan udføre forvaltningsarbejdet i 
overensstemmelse med lovgrundlaget, god for-
valtningsskik og kommunes praksis i komplicerede 
sager:

• Med flere juridiske elementer  

• Hvor der er mange og forskellige problemer/be-
hov og der derfor kan være tvivl om, hvad der 
er den bedste indsats 

• Hvor der er mange foranstaltninger 

• Hvor der er mange veje for at få den nødven-
dige viden 

• Der indeholder dilemmaer – og derfor kræver 
en høj grad af skøn og etisk refleksion

Kan træffe og udmønte individuelle afgørelser om 
tildeling og udmåling af indsatser på baggrund 
af en vurdering af forslagenes forventede effekt, 
kvalitet og pris

Kan udarbejde klare begrundelser i sager hvor 
borgerens ressourcer inddrages, så det er tydeligt, 
hvad der ligger til grund af afgørelsen

Kan behandle sager hurtigere (end på niveau 1)

Relationelle kompetencer
Kontakt og kommunikation

Kan bevidst vælge og anvende roller/kommunikati-
ve positioner i mødet

Kan nedtone og betone sin autoritet på en imøde-
kommende måde 

Kan bevidst vælge mellem forskellige spørgestra-
tegier
Kan indtage forskellige lyttende positioner

Kan i samtalen styrke borgerens egen formåen 

Kan genskabe relationen i konfliktfyldte samtaler 
ved bevidst at anvende strategier for konfliktned-
trapning

Kan indgå i forhandlinger og nå sine berettigede 
mål på en anstændig måde

Identitet som myndighedsperson

Kan lade sig styre af det, der gavner borgeren 
på kort og lang sigt og evner at være til stede og 
udnytte de muligheder, der er i mødet

Kan indgå i samspil og relationer og bidrage af-
stemt efter det andet menneske og opgaven

Kan forholde sig til forskellige perspektiver i borge-
rens virkelighed

Kan løbende udvikle sine relationelle kompetencer

Er bevidst om eget bidrag i samspillet og kan 
løbende ændre positioner og perspektiver på en 
bevidst måde

Kan være til stede som sig selv og nærværende i 
situationen

Kan holde fokus på sagen i situationer med mange 
perspektiver og mange parter

Er i stand til at skabe balance mellem nærvær og 
faglige refleksioner i relationen

Lærings- og udviklingskompe- 
tencer
Faglige og organisatoriske tiltag

Ser nye muligheder og løsningsforslag i måden at 
løse opgaverne på

Kan rådgive og støtte kolleger i vanskelige samar-
bejdssituationer

Kan tage bidrage til den faglige udvikling hos andre 
faggrupper i teamet / afdelingen

Kan tage initiativer til indgåelse af fælles aftaler i 
samarbejde med ledere og kolleger

Udvikler fleksible løsninger for borgerne

Kan være tovholder /ressourceperson ift. udvalgte 
faglige områder

Kan være mentor

Deltage i oplæring af nye medarbejdere, studeren-
de med flere

Egen læring og udvikling

Er bevidst om egen læringsstil (set i forhold til det 
der skal læres og de mål, der er sat)

Opsøger selv viden uden for teamet

Er istand til at lære af egen og andres praksis

Kan formidle socialfaglig og juridisk viden til 
kolleger

Kan videregive ny viden /teori til andre ud fra eget 
kendskab og egne erfaringer

Kan reflektere over egen praksis og søge relevant 
viden til opgaveløsning

Tager ansvar for egen læring og søger mulighed 

for egen udvikling i og udenfor egen gruppe / 
område

Er stærkt medvirkende til uddannelse af egne og 
andre faggruppers elever og studerende
Ser flere muligheder end begrænsninger – tør 
tænke ”ud af boksen” på en kreativ måde

Organisatoriske kompetencer
Samarbejde i eget team og afdeling

Kan deltage aktivt i afdelingens målstyring

Kan anvende teamets principper for brug af 
ressourcer

Kan sige til og fra i konfliktfyldte situationer

Kan skabe klarhed om principper for prioritering af 
tid og sager

Forholder sig konstruktivt kritisk til teamets efter-
levelse af mål og værdier i afdelingen

Kan prioritere og træffe fagligt velbegrundede 
beslutninger i situationer, hvor der ikke er overens-
stemmelse mellem opgaver og ressourcer i teamet

Tager ansvar i personale- og faglige møder

Kan træffe beslutninger i faglige og samarbejds-
mæssige vanskelige situationer

Kan indgå i kompromisser i samarbejdet med andre

Er bevidst om brugen af egen viden og ressourcer 
og behovet for andres viden og ressourcer

Eksternt og tværsektorielt samarbejde

Koordinere sagsbehandling på tværs af afdelinger 
og sikre at de relevante afgørelser træffes

Har overblik over, hvad andre kan bidrage med i 
det tværfaglige samarbejde

Har kendskab til mulige tilbud i kommunen og hos 
relevante samarbejdspartnere

Kan udvikle givende samarbejdsrelationer til rele-
vante samarbejdspartnere 

Kan sikre borgerne gode sammenhængende 
forløb, bl.a. gennem sikring af overgange mellem 
sektorer, afdelinger og forvaltninger

Kan arbejde ud fra politisk- og administrativt trufne 
beslutninger og anvende disse som ramme for 
eget social- og sundhedsfagligt arbejde, herunder 
indtænke de økonomiske rammer

NIVEAU 1 NIVEAU 2


