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Arbejdsbeskrivelse for udredningsarbejde omkring Social Omsorg
Afsættet er et ønske om mulighed for en dialog og afklaring for Udvalget for Social 
Omsorg og for Byrådet om kerneområdet Social Omsorg. Dialogen og afklaringen drejer 
sig om områdets økonomiske, styringsmæssige og organisatoriske forhold. Arbejdet sker 
særligt med fokus på at få drøftet opgavevaretagelsen og -tilrettelæggelsen i bred 
forstand under hensyn til den overordnede økonomiske ramme for området som helhed. 
Det betyder, at der bl.a. skal udarbejdes anbefalinger til initiativer, som gør at der bliver 
balance mellem udgifter og budget inden for Social Omsorg.

Arbejdet skal munde ud i et notat til politisk drøftelse. Notatet skal indeholde følgende 
fire hovedafsnit:

1. Historik
Kort historisk opsummering i forhold til økonomisk ramme (budget og regnskab), 
styringen af området og områdets organisering.

2. Analyse af området som det ser ud i dag
Dette afsnit vil bestå af to dele:
Først en analysedel, der ser på områdets økonomiske udvikling, udgiftsniveau i forhold til 
andre kommuner på enkelte delområder, samt på serviceniveau. Analysedelen forventes 
ligeledes at indeholde overvejelser omkring områdets organisation og styringsprincipper i 
forhold til, at arbejde med kerneopgaven og bevægelsen for borgeren. 

Dernæst, på baggrund af analysedelen, vil der være en dialogdel. På baggrund af 
analysedelens elementer og indhold gennemføres en række dialoger med ledere, 
mellemledere og medarbejdere om deres perspektiv på området med udgangspunkt i 
analysens beskrivelser, og hvad man kan eller bør se på, arbejde med og udvikle. Dette 
både i forhold til økonomi, styring og organisering.

Disse dialoger skal være åbne fortrolige rum, hvor deltagerne kan komme med inputs til 
hvordan vi bedst anvender den ramme, der nu er til rådighed. Alle inputs kan tages med 
fra disse dialoger, og foregår på ”blankt papir”. Alle relevante emner kan indgå i denne 
dialog, og man forventes bl.a. at komme omkring service, organisation, procedurer, 
økonomisk styring, ledelse, kompetencer, nye indsatser, samarbejde internt i Social 
Omsorg og generelt i hele Hedensted Kommune.

3. Mulige handlinger/idekatalog 
På baggrund af punkt 2 skitserer notatet en række mulige handlinger, som kan rette sig 
bredt i forhold til de forskellige temaer (herunder service, organisation, procedurer, 
økonomisk styring, ledelse, kompetencer, nye indsatser, samarbejder i organisationen 
mm.).

4. Mål og potentielle effekter af de opstillede mulige handlinger
Afslutningsvist vil notatet vurdere mål og potentielle effekter af de opstillede 
handlingsforslag.

Det vil ske med særligt med fokus på:
• Økonomiske mål og rationaler
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• Serviceniveau og indhold
• Løsning af kerneopgaven og skabelsen af bevægelsen for borgeren

Organiseringen af arbejdet og tidsplan
I arbejdet etableres en sparringsgruppe, som vil være dem der koordinerer, sætter 
tingene i gang, følger op og klargøre både i forhold til de processer og dialoger, der 
måtte blive i organisationen og i forhold til de politiske drøftelser, der skal være. 
Sparringgruppen bliver: Søren D. Carlsen, Rene Gotfredsen Nielsen, Steen Dall-Hansen, 
Thomas Frank og Jesper Thyrring Møller. 

Sparringsgruppen vil sammensætte og i forskelligt omfang deltage i de nødvendige 
arbejdsgrupper og dialoger på tværs i organisationen, således der skabes det bredest 
mulige perspektiv på opgaven.

Der skal forinden arbejdet igangsættes sikres information og dialog i MED-systemet 
ligesom der skal sikres information, dialog og klarhed blandt ledere og medarbejdere i 
organisationen.

Notatet forventes klar til politisk drøftelse ultimo september 2016.


