
 

Oversigt over de foreslåede organisatoriske ændringer i MSB (med foreløbige arbejdstitler) 
 

O
m

rå
d

e
 Familier, Børn og  

Unge (FBU) → 
 
Børn, Familier og  
Fællesskaber 

Job og  
Uddannelse → 
 
Unge, Job og  
Uddannelse 

Voksenhandicap (VH) → 
 
 
Voksne, Job  
og Handicap 

Socialpsykiatri og  
Udsatte Voksne 
(SUV) →  
Job, Udsatte og  
Socialpsykiatri 

Job og Virksomheds-
service → 
 
Job og Virksom-
hedsservice 

Job, Sundhed og 
Ydelse → 
 
Job, Sundhed og 
Ydelse 

Forvaltningsstabene 
→ 
 
Fagligt  
Sekretariat 

It og  
Digitalisering →  
 
It og Velfærdstek-
nologi 

Organisation og 
Ledelse → 
 
Organisation og 
Ledelse 

Økonomi → 
 
 
Mål, Økonomi  
og BBB 

S
a

m
le

r:
 Familiecenteret (med ne-

denstående undtagelser) 
 
Handicapcenter for Børn 
(med nedenstående undta-
gelser) 
 
Børnecenteret 
 
Center for Specialpædago-
giske Børnetilbud 

Job og Uddannelse 
 
Ungdomscenteret, dog undtaget: 

• Multisystemisk Indsats 

• Katrinebjerg 

• Misbrugsindsatsen, 
som samles med Rus-
middelcenteret 

 
Myndighedsrådgivere fra Fami-
liecenteret med ansvar for 15-
18-årige samt en tilsvarende 
andel i forhold til administration, 
økonomi og personale 
 
Myndighedsrådgivere fra Handi-
capcenter for Børn med ansvar 
for unge fra 15 år i forhold til 
Servicelovens §52 og 52a samt 
efterværn for 18-23-årige. Desu-
den dele af økonomi.  
 
Følgende tilbud fra Center for 
Dagområdet: Rejsecafeen, Un-
getilbuddet, Unge på vej, Sjak-
service 
 
Følgende tilbud fra Center for 
Bostøtte: HUUS 
 
Alle myndighedsrådgivere i 
Center for Myndighed, SUV, 
med ansvar for 18-29-årige 
 
Følgende tilbud fra Borgercenter 
Nord, VH: Lyngåskolen – STU L, 
STU M, STU 4 
 
Følgende tilbud fra Borgercenter 
Midt, VH: SORAS – herunder 
samværstilbud §104, Kollegiet 
og bostøtte til borgere med au-
tismespektrumforstyrrelser 
 
Alle myndighedsrådgivere fra 
Rådgivnings- og Visitationscen-
ter, VH, med ansvar for 18-29-
årige 
 

Voksenhandicap 
 
Center for Myndighed, SUV, 
dog med undtagelse af 
myndighedsrådgivere med 
ansvar for 18-29-årige, som 
overføres til Unge, Job og 
Uddannelse 

Job og Udvikling 
 
Socialpsykiatri og 
Udsatte Voksne (med 
nedenstående undta-
gelser) 
 
Bydækkende bostøtte 
til borgere med udvik-
lingshæmning 
 
 

Job og Virksomheds-
service 
 
 
 

Job, Sundhed og 
Ydelse 
 
Bostøtte til senhjer-
neskadede 
 
Hjerneskadeteamet, 
dog med undtagel-
se af team 3 
 
Rusmiddelcenteret 
og misbrugsindsat-
sen i Ungdomscen-
tret 

Faglig service, Faglig 
udvikling og ledel-
sesbetjening i de 
nuværende forvalt-
ningsstabe 

Fællesstaben for It 
og Digitalisering 
 
Flere ressourcer til 
en styrket indsats for 
udvikling og imple-
mentering af digitale 
og velfærdsteknolo-
giske løsninger. 
Hvilke ressourcer og 
hvor mange, afklares 
i næste fase. 

Fællesstaben for 
Organisation og 
Ledelse 
 
Arbejdsmiljøområdet 
 
Kompetenceudvikling 
 
Flere ressourcer til 
politisk og admini-
strativ ledelsesbetje-
ning, strategisk ar-
bejde, kommunikati-
on og understøttelse 
af personalelederrol-
len, særligt i første 
linje.  
Hvilke ressourcer og 
hvor mange, afklares 
i næste fase. 

Fællesstaben for 
Økonomi 
 
Ressourcestyring 
fra forvaltningssta-
bene 

A
fg

iv
e

r:
  Ungdomscenteret, dog med 

undtagelse af:  

• Multisystemisk  
Indsats 

• Katrinebjerg 
 
Myndighedsindsatsen for 
unge mellem 15 og 18 år, 
dog med undtagelse af: 
Handicapkompenserende 
ydelser (§41 og 42) 
 
Tilbuddene til unge med 
multiple handicaps forbliver 
i Børn, Familier og Fælles-
skaber  

STU på Lyngåskolen 
 
SORAS – herunder sam-
værstilbud §104, Kollegiet 
og bostøtte til borgere  
med autismespektrumfor-
styrrelser 
 
Borgercenter Midt, som 
nedlægges:  

• Indsatserne  
vedrørende hjerne-
skadede overføres 
til Job, Sundhed og 
Ydelse.  

• Bydækkende  
bostøtte til borgere 
med udviklings-
hæmning overføres 
til Job, Udsatte og 
Voksne 

• Resten af  
afdelingerne i  
Borgercenter Midt 
fordeles til de  
øvrige, tre borger-
centre i Voksne, 
Job og Handicap.  

 
Området inden for Sund-
hedsloven §141 og 142 
samles med misbrugsbe-
handlingen i Job, Sundhed 
og Ydelse. 

Rusmiddelcenteret 
(dog ikke Halvvejshu-
set) 
 
Center for Myndighed 
 
Følgende tilbud fra 
Center for Dagområ-
det: Rejsecafeen, 
Ungetilbuddet, Unge 
på vej, Sjakservice 
 
Følgende tilbud fra 
Center for Bostøtte: 
HUUS 
 
 

  Ressourcestyring 
 
Arbejdsmiljøområdet 
 
Kompetenceudvikling 

   

  


