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Aktuelle dilemmaer i myndighedsarbejdet 

– nye krav, mere dialog, altid magt og gode løsninger  

Den 3. og 4. november 2020



Kom og vær med til årskongres for myndighedsmedarbejdere 

Hotel Comwell Middelfart den 3. og 4. november 2020

Stemningen er intens. Din hjerne knirker. Frustrationerne breder sig. Dilemmaerne i 
myndighed er mange og bliver mere og mere intense. De kræver grundige overvejelser, for 
de har sjældent én rigtig løsning. På årskongressen får du bud på aktuelle dilemmaer i 
myndighedsarbejdet fra forskere, ledere og praktikere samt inspiration til løsninger – 
gennem konkrete værktøjer og erfaringer fra praksis. 

På Substans’ årskongres sætter vi fokus på nogle af de dilemmaer, som myndighed står 
over for i det daglige arbejde. Myndighed besidder en magt og autoritet på eget fagområde, 
og der er altid blevet stillet krav til myndigheds arbejde og forvaltning af magten. Kravene 
bliver dog flere og mere modsatrettede i disse år. 

I skal fx fortsat lykkes i forhold til tidsfrister, overholdelse af standarder og lovgivning 
samtidig med at kravene til at tænke i forebyggelse og gå i dialog med borgere, pårørende 
og frivillige øges. Kravene om at skabe sammenhængende forløb med et ensartet 
serviceniveau intensiveres ligeledes i takt med at forventningen om, at I kan tage 
udgangspunkt i borgers drømme med god dialog på tværs af afdelinger og sektorer også 
øges.  Er det uopnåelige idealer, I stilles overfor? 

På årskongressen kan du blandt andet møde:


Ankestyrelsen, som sætter fokus på principafgørelser og de krav, det stiller til 
kommunernes praksis. Vi drøfter udfordringer ved at efterleve nye afgørelse og 
sikre borgers retsstilling i praksis. De seneste eksempler er fx afgørelserne om 
madservice og §§83-85.

Klaus Majgaard, lektor og rådgiver sætter rammerne for dilemmaer og inviterer os 
ind i refleksioner om magten og etikken i myndighedsarbejdet.

Ankestyrelsen vil også sætte fokus på kravene til dokumentation, og vi drøfter 
værdien og udfordringerne i forhold til tid, kvalitet, kompetencer og behov. 

Helsingør Kommune, deler erfaringer om forebyggende samtaler, som 
gennemføres af visitator, og de dilemmaer som opstår i dialogen med borger, når 
man både forebygger og bevilliger. I Helsingør er de overbeviste om, at fremtidens 
myndighed får langt mere fokus på forebyggelse. 

Aktuelle dilemmaer i 
myndighedsarbejdet



Og der kommer meget mere …… så glæd dig  


Programmet kommer ud ultimo august – følg med på vores 
hjemmeside eller nyhedsbrev. 

Aabenrå Kommune, fortæller om deres erfaringer med sammenlægning af 
myndighedsfunktioner på tværs af social og sundhed, og de dilemmaer som 
opstår i forsøget på at skabe helhed og sammenhæng omkring borgerne. Hvad 
kræver specialisering i dybden og hvad kræver generalist kompetencer i bredden?

”Magt og dialog” - 3 medarbejdere fra forskellige kommuner fortæller om deres 
arbejde med at skabe gode dialoger i borgersamtaler, og hvordan den formelle 
magt påvirker relationen med borger og pårørende. Hvilke udfordringer kan det 
give, når man arbejder intenst på at inddrage borgeren i dialogen og samtidig skal 
overholde formelle krav som fx sagsbehandlingsfrister?

”Efter corona” – læringer fra tre ledere. Hvad tog vi med os, og hvad betyder det 
for myndighed? Kan vi ændre grundlæggende i visitationsformer og indsatser – 
og hvilke udfordringer og muligheder er der i den digitale dialog? Hør blandt andet 
Kim Søgaard, Socialchef i Varde og Jeanette Rokbøl, Sundhedschef i Middelfart 
Kommune give deres bud.  

Vi har samlet en række dilemmaer, som vi hører går igen i jeres arbejdspraksis. 

- Kan I genkende nogle af dem? Og hvor befinder I jer på spektret?

Krav om dukumentation vs. Tempo i sagsbehandlingen

Overholdelse af sagsbehandlingsfrister vs. Inddragelse af borgeren

Træffe egne ”enkle” afgørelser vs.
Indgå i komplekse 

samarbejdsprocesser på tværs

Den faglige vurdering vs. Borgerens drømme og ønsker



Vi hedder Substans, fordi vi bidrager med substans i udviklings- og uddannelsesforløb, 
hvor vi leverer 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. 


HVORFOR HEDDER VI substans?



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.


VORES KONSULENTER



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.

cHARLOTTE NEJMANN KJÆR




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

KARIN STORR

karin@substans-konsulenthus.dk 

mobil +45 2616 9380

www.substans-konsulenthus.dk

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



