
Bilag 3 til udvalgsindstilling  

Faglig uddybning af forslag om Fremtidens Myndighed 

 

Fremadrettet sikres borgere den rette indsats ved, at myndighedsområdet organiseres med:  

 

• En myndighedsindsats med afsæt i borgernes behov - både de borgere, der skal støttes til at 

kunne mest muligt selv, og de borgere, der har et stort behov for myndighedsfaglig 

koordinering  

 

• En samling af myndighedsopgaverne i to områdemyndigheder – Myndighed Nord og 

Myndighed Syd – med en tættere sammenhæng til bl.a. hospitalernes optageområder og 

forvaltningens midlertidige døgnophold  

 

Myndighedsindsats med afsæt i borgerens behov 

I de to nye områdemyndigheder i Nord og Syd skal myndighedsarbejdet tilrettelægges med 

udgangspunkt i forskellige borgergruppers behov for koordinering og opfølgning fra myndigheden i 

deres forløb. For borgerne vil det betyde, at de vil blive mødt af en visitator med faglige kompetencer 
og viden om indsatser og muligheder, relevant for netop deres situation og behov. 

 

Borgere i ’komplekse forløb’ og med stort funktionstab vil blive tilknyttet enhed for Støtte og 
Koordinering i Nord eller Syd. Borgeren vil få én fast tovholder, der – sammen med et mindre team om 

borgeren - er myndighed og koordinerende for borgerens samlede forløb i Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen. Tovholderen har tæt dialog med hjemmepleje, hospital, midlertidigt 
døgnophold og sygepleje mhp. løbende at justere indsatsen og vil kunne understøtte borgerens forløb 

fra start til slut. Der bliver tale om en styrkelse og udvidelse af den ’faste sagsbehandler’, som borgerne i 

dag kender fra de lokale visitationer.   
 

Hovedparten af de borgere, der henvender sig myndigheden for at søge hjælp, vil blive tilknyttet 

enheden Udredning og Rehabilitering i Nord eller Syd. Her vil de blive mødt med en hurtigt iværksat 
udredning af deres funktionsniveau i sammenhæng med et intensivt, korterevarende 

rehabiliteringsforløb. Det giver borgerne en større grad af frihed og livskvalitet i hverdagen at kunne 

mest muligt selv, og det sikrer en effektiv brug af ressourcerne, når borgerne efter endt udredning og 
rehabilitering tildeles den indsats, der er nødvendig.  

 

Èn bydækkende enhed – Rådgivning og Vejledning - vil tage imod alle nye borgere og, ved behov, 
henvise enten til Udredning og Rehabilitering eller til Støtte og Koordinering.  

 

Samling af myndighedsfunktioner i ’Nord og Syd’  

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at hovedparten af forvaltningens myndighedsfunktioner 

samles i to nye områdemyndigheder - Myndighed Nord og Myndighed Syd. Det vil udover koblingen til 

hospitalernes optageområder og forvaltningens organisering af fx midlertidige ophold give en mere 
ensartet tilrettelæggelse og udøvelse af myndighedsarbejdet på tværs af geografi og lovområder.  

 

 


