
Chefteamindstilling: MSO forenkler og program for Strategisk møde 4. juni 2019 
Den 15. maj 2019, Strategi og Udvikling  

Baggrund: 
Direktørgruppen har med oplægget Fælles om Aarhus udpeget blandt andet afbureaukratisering, som en 
af de prioriterede udfordringer i 2018. Det er resulteret i det tværgående program Aarhus forenkler, der er 
forankret hos direktør Hosea Dutschke. Chefteamet har i forlængelse heraf i 2018 valgt ”Forenkling” som 
en udfordring, der forankres i programmet: MSO forenkler. MSO forenkler programmet samler op på de 
forskellige indsatser/projekter, der er tilknyttet. Samtidig er der indsamlet forslag fra ansatte i Sundhed og 
Omsorg samt et udvalg af borgere, der inviteres til at bidrage med at pege på forenklingsmuligheder.  
 
Indsamlingen er afsluttet, og forslagene er under behandling, så de strategiske chefer kan tage stilling til 
dem og den videre proces på Strategisk møde d. 4. juni. I vedlagte bilag præsenteres overordnede ten-
denser i forslagene samt programmet for Strategisk møde. 
  
 
 

Beslutninger: 
Det anbefales: 
 

- At chefteamet tager orienteringen om MSO forenkler og tendenser i forslagene til efterretning. 
- At chefteamet godkender programmet for Strategisk møde 4. juni  
 

 

Effekt: 
 
De forventede effekter af MSO forenkler er: 
 

- Mere tid sammen med borgerne (Vi er sammen med borgerne) 
- At borgerne og øvrige samarbejdspartnere oplever samarbejdet med MSO mere smidigt og en-

kelt (Al magt til borgerne) 
- Flere frihedsgrader i arbejdet (Slip medarbejderne fri) 

 

Opfølgning: 

 
Opfølgningen på processen vil afhænge af de beslutninger, der træffes på Strategisk møde.  
 
Der følges op på effekten af processen ift. medarbejdernes oplevelse af uhensigtsmæssige arbejdsgange 
og unødvendige arbejdsopgaver ved at sammenligne tal fra trivselsmålingen i 2018 med trivselsmålingen i 
2020.  
 
 
 
 

 

Kommunikation: 
 
Der orienteres om beslutningerne i Chefteamets 5 minutter?  
 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: 

Ansvarlig leder/afdeling: Thune Korsager, Strategi 
og Udvikling  

Deltager på mødet: Nanna Lilhav og Jakob Flou 

 

Direkte udgifter 
2019 2020 2021 2022 

    

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  
 

 

Rådmandsmøde Chefteammøde Behandling af forslag fra 
indsamlinger 

  Strategisk møde: Tema-
møde om MSO forenkler 

    

 1. marts 2019 15. maj  Maj    4. juni 

 



Referat: 

Chefteamet  

- Tog orienteringen om MSO forenkler og tendenser i forslagene til efterretning. 

- Godkendte programmet for Strategisk møde 4. juni med nedenstående bemærkninger 

 

Chefteamet ønsker på strategisk møde at have fokus på kulturdelen som ledelsesopgave ”at fjerne unødvendig dokumentation” og hvordan vi fastholder den 

kultur – der sættes tid af til den del. 

Jakob undersøger om relancering af ledetråde er klar eller skal på et senere møde. Charlotte samler op ift. opdatering af instrukser fra BA.  

 


