
Nogle væsentlige take aways fra 
årskongressen for 
myndighedsmedarbejdere 2020
-	og nogle spørgsmål der kan arbejdes videre med hjemme i 
kommunerne

Dag 1 - hvad tager vi med?

Filosofisk baggrundstæppe

Ledelseserfaringer

Myndighedsrollen kræver mange svære balancer: Åbenhed og ligeværdighed, regler, mål 
og budgetter, høj faglighed og inddragelse af andre fagligheder.



At udvikle den professionelle etik i disse balancer er en livslang opgave, som byder på 
både udfordringer og nye erkendelser. Klaus tilbød et filosofisk baggrundstæppe for 
drøftelserne på kongressen. Hvor kommer dilemmaerne fra, og hvordan kan de håndteres?

Jeanette Rokbøl fra Middelfart, Maria Brændstrup fra Ringsted og Kim Søgaard fra Varde 
Kommune

Hvordan ser fremtidens myndighed ud i lyset af COVID-19?



-️ Vi skal arbejde hjemme og på kontoret for ikke at miste evnen til at samarbejde



- Vi skal holde digitale møder og face-to-face møder, fordi vi skal tage udgangspunkt i   
borgerens behov



- Fremtidens myndighed er koordinerende



- Myndighed skal overgive ansvar til et medansvar – til borgere og udfører



-️ Myndighed skal tænke i forebyggelse og inddrage de frivillige i opgaveløsningen

Inspiration fra praksis i kommunerne og konkrete redskaber til 
dilemmahåndtering

Katrine Pfeiffer og Susanne Cowan fra Helsingør Kommune delte deres erfaringer med at 
samle både forebyggelse og visitationsopgaver.



Det virtuelle møde 

Formelle instanser 

Nogle af de vigtigste pointer fra oplægget var:



- Det giver mening for borgeren, at det er den samme medarbejder, der besøger dem. Og 
det giver mening for medarbejderne, når de kender borgeren mere indgående.



- I Helsingør betragter de det ikke som to forskellige kasketter, men indgangen til samtalen 
er forskellige.



- Det forebyggende fokus og medarbejdernes kompetencer til at gennemføre mere 
uforudsigelige og undersøgende samtaler, gør os kun til bedre visitatorer ved at fjerne en 
del af det store fokus på ansøgningen og i stedet forholde os mere til behovet.


Katrine Schumann gjorde os opmærksomme på, hvad den virtuelle og fysiske verden kan 
sammen. 



Nogle af de vigtigste pointer fra oplægget var:



-  Når vi er i samme tid men ikke rum,  har vi en tendens til kun at have fokus på sagen. Vi 
skal huske relationen (tydeligt kropssprog, øjenkontakt og artefakter).



-  Jo mere digital teknik - desto mere analog kommunikation.



-  Husk at sondre mellem fysiske og virtuelle møder - både borger og den professionelle 
har brug for kontakt. 


Borgerrådgiver i Københavns Kommune, Johan Busse samt Bjarne Djuurhus fra 
Ankestyrelsen belyste forskellige dilemmaer.



Johan Busse fremsatte pointer som: 



- At man er omhyggelig med sin vurdering og får en andens besyv på sagen: Hvad ønsker 
borger at opnå med sin klage?



- Bevar din professionalisme for at finde ud af, hvor stenen i skoen er: Der er en grund til, at 
borgeren siger, som han gør.



- Sig undskyld, når vi har kvajet os: Borgerens klage er en feedback, og den skal vi lære af.




    

Dag 2 - hvad tager vi med?



Perspektiver fra politisk-, ledelses- og medarbejder niveau på 
konkrete dagligdagsdilemmaer

Inspiration til hvordan vi ruster os til fremtiden

Vi kom helt tæt på to centrale dilemmaer: 



1. dilemma - Ensartethed kontra inddragelse 

91 % i salen mente at inddragelse af samarbejdspartnere og borgernes ønsker, er vejen 
frem.



2. dilemma - Prioritering af tempo kontra langstrakte forløb 

85% i salen mente, at man skal mere ud af dokumentationen og holde flere møder på 
tværs, så der sikres helhed og sammenhæng for borgerne - men med fare for, at det kan 
blive nogle utroligt lange forløb og processer.



Fra et politisk- og ledelesesniveau stod det klart, at der er en øget kompleksitet i 
myndighed med krav om budgetter, lovgivning, begrænsede antal klager og tværfagligt 
samarbejde. “Vi skal måske være opmærksomme på, om vi kan blive ved med at fylde 
ovenpå, eller om der er nogle lag, som skal fjernes.” - lød det fra Matilde Powers fra Furesø 
Kommunes Byråd, formand for Ældre, Social- og Sundhedsudvalget. 


Ankestyrelsen satte fokus på principmeddelelser. Hvordan omsætter kommunerne det, 
og hvad betyder det for borgerne? Her var fokus særligt på dokumentation og 
hjemvisninger.



Oplægget var blandt andet med til at præcisere fladen mellem §§83-85, hvilket giver 
anledning til interne organisatoriske snakke og beslutninger i kommunerne.

Fremtidsforsker, Anne Skare afsluttede kongressen ved at sende os godt afsted ind i 
fremtiden.



Når vi kigger ind i fremtiden, mener Anne, at der ikke er nogle rigtige elle forkerte 
beslutninger. Fremtiden er rigtig glad, fordi fremtiden godt kan lide, når mennesker 
begynder at navigere ud fra ikke bare papir og statistikker, men at vi sætter en retning og 
en destination, og så gør dét til den rigtige vej. 



Man kan hurtigt ende i den situation, Anne kalder svensk smørrebrød, hvor fokus er rettet 
mod at gøre mere og mere. Vi er fokuseret på værktøjerne, på mulighederne eller 
lønningerne. Hvad hvis vi piller det hele væk? Kan vi så tænke vores udgangspunkt på en 
ny og mere meningsfuld måde?



