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Program til Socialministeriets og KL’s ledernetværk – Region Nordjylland 

Tid:  Den 23. april 2015 kl. 9.30-16.00 

Sted:  Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Program  

 

kl. 9.00  Kaffe og morgenbrød 

 

kl. 9.30 Velkomst v/ Socialstyrelsen og KL 

Formål med dagen, resultat og program 

  

kl. 9.40 Implementering af forandringer i sagsbehandlingen  

v/ Mette Kierkgaard, myndighedschef  

Igennem to år har Esbjerg Kommmune været igennem et udviklingsforløb med 

Task Forcen, og er nu i gang med at implementere væsentlige forandringer i 

sagsbehandlingen. Mette Kierkgaard fra Esbjerg Kommune fortæller, om de 

centrale elementer i arbejdet og de foreløbige ledelsesmæssige erkendelser og 

læringer de har haft i arbejdet. Mette vil også fortælle om de gevinster, de har 

opnået i forandringsarbejdet.  

 

kl. 10.40 Pause 

 

kl. 11.00 Sparring på  problematikker som I oplever i jeres arbejde med at styrke 

kvaliteten i sagsbehandlingen 

 Alle er godt i gang med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Men som vi 

har hørt i det indledende oplæg fra Esbjerg tager al udvikling og forandring 

tid. Erfaringer viser også, at der i udviklingsarbejdet opstår perioder eller si-

tuationer, hvor det kan være særlig svært at komme videre.  

 

I skal nu drøfte med hinanden i grupper, hvad I hver i sær oplever som sær-

lig svære situationer set fra jeres ledelsesperspektiv inden for det udviklings-

tema, I arbejder med i regi af ledernetværket. Hensigten er, at I kort ramme-

sætter problemet overfor gruppen. Herefter giver gruppen sparring og ideer 

til, hvordan I kan løse de konkrete problemer.  

 

Som forbedelse til mødet skal I hver i sær overveje følgende spørgsmål: 

 

Hvilke 1-2 udfordringer oplever du som særlig svære i arbejdet med at styr-

ke kvaliteten i sagsbehandlingen inden for jeres udviklingstema?  
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kl. 11.50 Opsamling kommunevis på formiddagens oplæg og drøftelser 

 

kl. 12.00 Frokost 

 

kl. 12.50      Efter frokost 

 

kl. 12.55 Udvikling og forbedring af kvaliteten i sagbehandlingen med kommuni-

kation og inddragelse v/ John Pedersen, adm. direktør i Operate 

En vigtig forudsætning for at skabe udvikling og forandring er engagerede og 

motiverede medarbejdere, der tager ejerskab og er parat til at ændre adfærd. 

Medarbejdernes engagement og motivation handler blandt andet om, hvornår 

og hvordan ledelsen involverer og kommunikerer med sine medarbejdere.  

 

John Pedersen fra Operate fortæller om en engagementsmodel, der er et kon-

kret redskab til, hvordan ledelsen gennem blandt andet inddragelse og kommu-

nikation skaber engagement og ejerskab hos medarbejderne, når der skal ske 

forandringer i sagsbehandlingen. Modellen vil også være oplagt at bruge, når 

man skal engagere og motivere  andre ledere og medarbejdere på andre fag-

områder. 

 

Formen vil være oplæg, dialog og gruppearbejde, der tager afsæt i deltagernes 

erfaringer med at udvikle og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. 

 

Proces 

 Oplæg (ca. 30 min) 

 Refleksioner i grupper med afsæt i oplægget om, hvordan man kan ska-

be engagerede og motiverede medarbejdere (ca. 60 min) 

 

kl. 14.25 Pause  

 

kl. 14.45  Pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen 

Præsentation af de pejlemærker, der blev udviklet på novem-

ber/decembermøderne 2014, og en kort dialog om, hvordan pejlemærkerne 

kan realiseres i sagsbehandlingen.  

 

kl. 15.15 Opsamling på eftermiddagens arbejde kommunevis 

 

kl. 15.25 Sidste nyt 

• Lovgivning vedrørende Konkret egnede plejefamilier 

• Hvad er på vej af ny lovgivning?  
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• SFI’s nye undersøgelse om ”Anbragte børn og unges trivsel” 

• Nyt fra KL 

• Nyt fra Socialstyrelsen 

 

kl. 15.50 Evaluering 

 

kl. 16.00  Tak for i dag! 
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