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NOTAT 

 

Information vedr. ledernetværk på voksensocialområ-
det 

 
Målgruppe for ledernetværket:  
Ledernetværket henvender sig til chefer og ledere med ansvar for myndig-

hedsarbejdet på det specialiserede voksensocialområde:  

- Chefer med det overordnede ansvar for voksensocialområdet  

- Mellemledere (leder af ledere)  

- Teamledere, gruppeledere m.fl. (ledere af medarbejdere)  

 

Møderne planlægges så det sikres, at de ovenstående ledelsesniveauer og 

perspektiver alle får relevant indhold med hjem. Medio 2018 er der tilmeldt 

192 deltagere fordelt på 87 kommuner.  

 

Formål med ledernetværket:  
Ambitionen er at styrke og udvikle kvaliteten af det kommunale myndigheds-

arbejde på voksensocialområdet bl.a. ved at dele erfaringer på tværs af kom-

muner og ved at bringe ny viden i spil.  

 

De nuværende erfaringer peger på, at det har stor værdi af at have et fælles 

fagligt forum, hvor chefer og ledere kan erfaringsudveksle og i fællesskab ar-

bejde med at styrke og udvikle kvaliteten i myndighedsarbejdet.  

 

Arbejdet i netværket tager afsæt i den omstilling, som det specialiserede so-

cialområde gennemgår i disse år og fokuserer på, hvordan myndighedsarbej-

det kan understøtte denne udvikling – både organisatorisk, fagligt og økono-

misk.  

 

Organisering af netværksmøderne:  
Ledernetværket er organiseret i et Øst- og et Vest-netværk. Netværket mødes 

to gange årligt til et heldagsmøde i hhv. marts og september måned.  

 

Netværket er et fagligt arbejdsrum, hvor konkret sparring, faglige drøftelser og 

videndeling på tværs af kommunerne er de bærende elementer. Der arbejdes 

i netværket både med et aktualitetsspor og et udviklingsspor, som løber pa-

rallelt på netværksmøderne. Til at dække aktualitetssporet inviteres relevante 

oplægsholdere til netværksmøderne, mens grundstenen i udviklingssporet er 

deltagernes egne drøftelser, som rammesættes og faciliteres på netværks-

møderne.  

 

Kommuneforum:  
KL har som et led i ledernetværket etableret et kommuneforum bestående af 

10-12 chefer på socialområdet. Kommuneforum indgår som et evaluerings-og 

udviklingsforum, som mødes to gange årligt og kvalificerer de konkrete aktivi-

teter og temaer i ledernetværket.  
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NOTAT 

 

 
Tilmelding og pris:  
Deltagerbetalingen er 2000 kr. pr. deltager. Deltagerbetalingen dækker udgif-

ter til oplægsholdere, lokaler og forplejning.  

 

Tilmelding til ledernetværket kan ske ved at sende en mail til Mie Sofie Niel-

sen, mail MISN@kl.dk.  

 

Spørgsmål:  
Hvis du har spørgsmål af praktisk karakter, kan de stilles til Mie Sofie Nielsen 

på telefon 3370 3435 eller mail MISN@kl.dk.  

 

Indholdsmæssige spørgsmål kan stilles til Katrine Nørtoft Magelund på telefon 

3370 3548 eller mail KANM@kl.dk  
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