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FAGLIG LEDELSE PÅ DET 
SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

Solid faglig ledelse på det specialiserede socialområde er helt afgørende for, at borgerne får 
den hjælp og støtte de har behov for og er berettiget til og for, at de politiske mål og ambi-
tioner på området indfris. Herunder ønsket om økonomisk effektivitet og overholdelse af 
budgettet.

Når udgifterne på området gennem mange år er steget, har fokus naturligvis været på sty-
ring. Men fokus kan også give tunnelsyn. Hvad er det, vi glemmer, ikke får taget os af og ikke 
ser, når vi fokuserer så entydigt på styringen?  

Den faglige praksis er omdrejningspunktet for både den hjælp og støtte, borgerne får, og 
for de økonomiske resultater i form af fx budgetoverholdelse og effektiv drift. Det er vores 
erfaring, at vejen til både god service og god økonomisk styring går gennem solid faglig le-
delse.

På baggrund af KLK’s erfaringer fra samarbejdet med et stort antal kommuner med udvik-
ling af faglig praksis, ledelse og styring på det specialiserede socialområde har vi udviklet en 
model for faglig ledelse på området med syv faglige ledelsesdimensioner. 

Syv faglige ledelsesdimensioner på det specialiserede område: 

Definere involvere
og følge op på 

faglige mål

Stimulere fælles
faglige normer og

forpligtende faglige
fællesskaber

Ledelse og udvikling af 
mennesker, der
arbejder med

mennesker

Sikre udvikling,
implementering af

lovgivning, ressource-
effektive faglige og
digitale løsninger

Fokus på metoder og
arbejdsredskaber, der

styrker de faglige
løsninger

Understøtte det
tværgående
samarbejde

Sikre ledelse på
oplyst grundlag - 
Styr på økonomi

og data
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Første tema er faglige mål. Hvad er et fagligt mål egentligt? Og 
hvordan hænger det sammen med de politiske mål for området? 
Hvordan får vi det til at give mening og retning for sagsbehandle-
rens eller socialpædagogens arbejde, hvis antallet af borgere ikke 
må stige? 

Mål forekommer på mange niveauer – også i arbejdet med bor-
gerne. Hvad er det, borgeren præcis skal have hjælp til at lære? Og 
hvornår kan personalet med rette sige, at målet er opfyldt? Hvis en 
borger skal have styrket sit sociale netværk – er borgeren så i mål, 
hvis han går til badminton en gang om ugen? Eller er der behov for 
minimum 3 aktiviteter hver uge?

Den første ledelsesdimension i KLK’s model fokuserer således på at 
udvikle og fastsætte de faglige mål, så de hænger sammen med de 
politiske mål. KLK har en række metoder til at sikre sammenhæng i 
målarbejdet og dermed skabe faglige sammenhæng og mening. Vi 
kan bl.a. etablere en baseline og opfølgningspraksis for de menings-
fulde faglige mål. Ligeledes kan vi i samarbejde med kommunen 
udvikle og præcisere målarbejdet relateret til borgerne med henblik 
på mere konkret hjælp og støtte. 

02 /
STIMULERE FÆLLES FAGLIGE NORMER OG 
FORPLIGTENDE FAGLIGE FÆLLESSKABER

Når vi i ledelsen laver aftaler, har vi en tendens til at tænke, at be-
slutning er lig med handling. Og så er der naturligvis en forventning 
om, at det også sker stort set dagen efter ude i den komplekse vir-
kelighed. Det ville vi i hvert fald ønske var tilfældet. Strategisk fagligt 
arbejde er lidt som en god lang cykeltur. Den er let at planlægge, 
men kan være hård at gennemføre alt efter terræn, cyklens stand 
og vejret. 

Realiteten er, at det at udvikle og aftale en faglig praksis er den 
absolut lettelse del af arbejdet.  Realiseringen er det lange seje og 
vedholdende træk, hvor der er risiko for at snuble undervejs.  Når 
hverdagen og virkeligheden rammer, falder vi alle tilbage i gamle 
vaner og rutiner – og kan forfalde til at hoppe over, hvor gæret er 

lavest. Faglig ledelse handler derfor i den anden dimension om 
vedholdent at stimulere og fastholde de fælles faglige normer og 
fællesskaber.  

Den anden ledelsesdimension i KLK’s model fokuserer således på 
at udvikle en fælles faglig praksis og et fælles borgersyn på tværs 
af medarbejderne. Den fælles faglige praksis skal understøtte, at 
borgerne får den samme vurdering, hjælp og støtte uanset, hvilken 
medarbejder de kommer i kontakt med. Den fælles faglige praksis 
skal også medvirke til, at de faglige og økonomiske mål på området 
opnås og dermed en sammenhæng i det faglige arbejde på tværs af 
den kommunale organisation.

01 /
DEFINERE, INVOLVERE OG FØLGE 
OP PÅ FAGLIGE MÅL
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03 /
FOKUS PÅ METODER OG ARBEJDSREDSKABER, 
DER STYRKER DE FAGLIGE LØSNINGER

Er jeres metoder, arbejdsredskaber og løsninger egentlig som I øn-
sker? En stor del af sagsbehandlingen, men også det socialpædago-
giske arbejde pågår individuelt bag lukkede døre. Det betyder, at der 
altid er en risiko for, at en privatpraktiserende praksis udvikler sig.

Det kan være sagsbehandleren, der glemmer at have det lange tids-
perspektiv på sagen eller har svært ved at definere, hvad målet er 
for borgeren. Det kan også være socialpædagogen, der på bedste 
curlingmaner udfører hjælpen for borgeren, i stedet for at lære bor-
geren at gøre det selv. Praksis kan have udviklet sig uhensigtsmæs-
sigt – både i borgerperspektiv, men også i et økonomisk perspektiv. 
Målet er at borgeren skal kunne tage så meget ansvar for eget liv 
som muligt. 

Den tredje dimension i KLK’s model fokuserer således på at an-
vende og udvikle de faglige metoder og redskaber der styrker de 
faglige løsninger. Til gavn for borgerne og økonomien. Det handler 
både om at holde sig ajour med resultaterne af den seneste praksis-
forskning på området og lytte til og lære af, hvordan man arbejder 
og skaber resultater i andre kommuner. Men det handler i lige så 
høj grad om at etablere en faglig praksis, hvor man internt i kom-
munen lærer af egne erfaringer. Både på sagsniveau og på tværs af 
medarbejderne og medarbejdergrupper.

Se mere om sagsanalyser og udgiftsdrivende faktorer i folderen 
”Udgiftsdrivende faktorer i sagsbehandlingen” klk.kl.dk.  

04 /
SIKRE LEDELSE PÅ OPLYST GRUNDLAG 
– STYR PÅ ØKONOMI OG DATA 

Det væsentlige i ledelse er at lede på et oplyst grundlag. Ikke at 
have styr på økonomien eller antallet af borgere eller hvordan det 
udvikler sig, er som at køre bil med bind for øjnene. Naturligvis kan 
der pludselig opstå en særlig dyr enkeltsag – men sagsantal, udvik-
lingstendenser og enhedsudgifter bør være en del af almindelig 
oplyst ledelse.

Den fjerde dimension i KLK’s model fokuserer således på at anven-
de data som en kilde til den viden man bygger sin faglige ledelse og 
praksis på. At kunne følge udviklingen er afgørende for, at data kan 
anvendes til understøtte udviklingen af faglige praksis. I første om-
gang handler det om at have styr på, hvor mange borgere, der mod-
tager hvilken støtte og hvad udgifterne hertil er. Det lyder enkelt, 
men det er KLK’s erfaring, at ikke alle kommuner har valide aktuelle 
data på området. Endnu færre kommuner har data der rækker bare 
fire til fem år tilbage i tiden.
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05 /
UNDERSTØTTE DET TVÆRGÅENDE 
SAMARBEJDE 

Borgerne tilknyttet det specialiserede socialområde har komplekse 
problemstillinger og kan have behov for hjælp fra mange forskellige 
indsatser. Det vedrører både samarbejdet internt i kommunen, mel-
lem misbrugsområdet, sundhedsområdet, Jobcenteret og Borger-
service, men også ud af kommunen såsom samarbejde med egen 
læge og behandlingspsykiatri. 

At vise vejen og være rollemodel for tværgående samarbejder er 
en væsentlig opgave i den faglige ledelse på det specialiserede 
område. Alle har et ansvar for at arbejde sammen med og for de 
enkelte borgere for at hjælpe dem ift. deres funktionsnedsættel-

ser mv. Men særligt ledelse skal vise vejen i den daglige og faglige 
praksis. Ofte er netop det tværgående samarbejde forbundet med 
udfordringer, der både på kort og lang sigt påvirker borgeren. Og når 
borgerens forløb påvirkes, så påvirkes kommunens økonomi. 

Den femte dimension i KLK’s model handler således om, at det 
tværgående samarbejde er afgørende for, at borgerne får den rette 
hjælp og for, at kommunens ressourcer anvendes bedst muligt til 
gavn for borgerne. Manglende eller svagt understøtte tværgående 
samarbejde er således både dyrt for kommunen og giver ikke den 
bedste hjælp til borgere med komplekse problemstillinger.

06 /
SIKRE UDVIKLING, IMPLEMENTERING AF 
LOVGIVNING, RESSOURCEEFFEKTIVE FAGLIGE 
OG DIGITALE LØSNINGER 

Som alle andre fagområder er det specialiserede område også un-
derlagt løbende ændring af lovgivning, afgørelser fra Ankestyrelsen, 
ændringer i målgrupperne, og en forventning om hele tiden at 
udvikle og tilpasse driften til ressourceeffektive faglige løsninger. 
Seneste eksempler er ændringerne i Servicelovens §82 om social-
faglige gruppetilbud, udvikling af ny voksenudredningsmetode, 
øget brug af frivillighed og en større mængde af principafgørelser i 
Ankestyrelsen. 

Det er en evig forandringsproces i daglig og faglig drift, som fodrer 
fokus, omstillingsparathed, opfølgning og løbende tilpasninger. 

Men på netop det specialiserede område, hvor tilgangen af borgere 
har været stærkt stigende, skal fokus på ressourceeffektive faglige 
løsninger være fremtrædende i den daglige og faglige ledelse. 

Den sjette dimension i KLK’s model handler således om, at den 
faglige ledelse er ledelse af konstante forandringer samtidig med. 
Ledelsen af forandringerne skal ske samtidig med, at borgerne skal 
opleve kontinuitet og stabilitet i hverdagen og mødet med kommu-
nen. Udviklingen af den faglige praksis på baggrund af udefrakom-
mende krav, forventninger og muligheder skal understøtte udviklin-
gen af den gode faglige praksis, som formentlig allerede til stede.
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07 /
LEDELSE OG UDVIKLING AF MENNESKER, 
DER ARBEJDER MED MENNESKER 

Ingen er i tvivl om, at kompetencer og faglig dygtighed er væsent-
ligt på det specialiserede område. Det ligger i selve navnet – ”det 
specialiserede område”. Når det er mennesker, der er centrum for 
arbejdet, stilles der helt særlige krav til medarbejderne og ikke 
mindst til ledelse af medarbejdere. 

At arbejde med mennesker kræver noget helt særligt. Det væsent-
ligste spørgsmål er, om man nogen siden kommer i mål? Kan man 
gøre det godt nok i arbejdet med mennesker? Ville vi ikke altid 
kunne have gjort lidt mere? Netop derfor er ledelsen af mennesker, 
der arbejder med mennesker afgørende for at sikre, at medarbej-
derne både kan rumme egenoplevelsen af måske at kunne have 
gjort noget bedre, men også mediernes, borgernes og de pårøren-
des krav og kritik.

Dertil kommer, at medarbejderne arbejder med borgere med væ-
sentlige udfordringer i livet og en bagage med mistrivsel i barndom-

men, svær psykisk sygdom, overgreb, fysiske belastninger og ofte 
i en kombination. Det er udfordringer, som personalet skal kunne 
rumme, arbejde med og i. Det kræver en stærk og tilstedeværende 
daglig og faglig ledelse. Manglende ledelse kan resultere i belastnin-
ger og måske sygdom hos medarbejdere. Og det kan også resultere 
i visitation af for meget støtte grundet overvældelsen af udfordrin-
ger, der slører for den faktiske funktionsnedsættelse.  

Den syvende dimension i KLK’s model fokuserer således på ledelse 
og udvikling af de mennesker, der arbejder med de udsatte bor-
gere. Den faglige ledelse skal understøtte, at medarbejderne bruger 
det bedste i sig selv, til at hjælpe borgerne. Dette skal ske uden at 
medarbejderne tager borgernes problemer på sig, og gør dem til 
deres egne. Den faglige ledelse skal derfor understøtte en profes-
sionel tilgang til arbejdet med borgerne som sikrer, at medarbejder-
ne tager ansvar for eget arbejde og ikke tager borgernes problemer 
med hjem, når de har fri.

SAMARBEJDE MED KLK OM UDVIKLING 
AF FAGLIG LEDELSE I EGEN KOMMUNE

Denne lille oversigt over KLK’s model for god faglig ledelse på det 
specialiserede socialområde yder selvfølgelig ikke hverken det spe-
cialiserede socialområde eller den faglige ledelsesopgave fuld og 
tilstrækkelig opmærksomhed.

I KLK har vi solid erfaring fra i mange år at have samarbejdet med et 
stort antal kommuner med udvikling af faglig praksis og styring af 
det specialiserede socialområde. Hvis I skulle være interesseret i at 
høre mere om KLK’s model for faglig ledelse på det specialiserede 
socialområde, eller hvordan vi sammen med jer kan udvikle den 
faglige ledelse, praksis og styring i jeres kommune, er I meget vel-
komne til at kontakte os.

Kontaktinformation: Chefkonsulent I KLK Maibritt Kuszon, 
tlf. 2966 6280, mail maku@kl.dk, 
souschef i KLK Peter Bogh, tlf. 2134 4445, mail peb@kl.dk.
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I KLK kender vi kommunerne og vi er de kommunale ledelsers betroede samarbejdspartner og rådgiver, når det gælder udvikling, 
problemer og udfordringer. Som en integreret del af KL, har vi en unik og opdateret viden om kommunerne og de problemstillinger, 
som de står over for. 

Vores udgangspunkt er altid kommunens kultur og traditioner - men når vi indgår i partnerskab med en kommune, lægger vi samti-
dig vægt på at give kommunen et inspirerende og venligt provokerende modspil. Vores ambition er, at kommunen står bedre rustet 
til at håndtere sin fremtid, udfordringer og problemer, når vi siger farvel og tak, end da vi startede samarbejdet. 
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