
FORSA Nyhedsbrev Marts 2021 

Velkommen <l FORSA nyhedsbrev 

Kære FORSA medlem,  

Velkommen 3l de4e nyhedsbrev. Vi har vores 
spændende konference om udsa4e unge 
veloverstået med en fin 3lslutning. Ligesom vi 
har haF den årlige generalforsamling.  

Konferencen vekslede mellem spændende 
oplæg, debat og workshop med knap 60 
deltagere. UCL var en god vært for 
arrangementet, og FORSA takker mange 
gange for det. Dejligt at møde så meget 
opbakning fra alle oplægsholdere og 
værtsins3tu3oner. Det gør, at vi kan holde 
sådan et arrangement 3l et lavt gebyr for 
medlemmer.  

Konferencen blev afslu4et med vores første 
prisuddeling, som påbegynder en ny tradi3on 
i foreningen. Det var fascinerende at høre om 
alle inds3llede projekter, der vidner om stor 
dynamik i forskningen i socialt arbejde. I kan 
læse mere om priserne i de4e nyhedsbrev og 
på FORSAs hjemmeside. 

Til generalforsamlingen valgte FORSA en ny 
bestyrelse med undertegnede som formand. 
Vi siger mange tak 3l Anne Me4e Carlslund, 
Mona Lee Hansen og Pernille Wis3 for mange 
års ak3vt bestyrelsesarbejde.  

I den kommende 3d vil vi lægge planerne for 
eFerårets og forårets ak3viteter i foreningen. 
Alle er meget velkomne 3l at henvende sig 
med gode forslag. 

Det næste arrangement i foreningen bliver 
vores nye Temauge 34 med fokus på 
forskning i socialt arbejde ved 
professionshøjskolerne. I kan læse mere i 
de4e nyhedsbrev om arrangementerne. 

Vi ses i foreningen, 

Anders Bøggild Christensen, formand i 
FORSA. 
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Kontakt FORSA på mail: 
sekreatariat@forsa.dk 

Forslag 3l bidrag 3l Nyhedsbrevet 
kan sendes 3l denne mail.

mailto:sekreatariat@forsa.dk


Modtagere af FORSA priser 2021 
Et enigt bedømmelsesudvalg 3ldelte Line 
ThoF Carlsen FORSAs Forsknings- og 
Udviklingspris for hendes Ph.d.-a]andling 
”Sociale konsekvenser af børnekræF”. I sin 
a]andling undersøger Line ThoF Carlsen 
hvordan familier, der er berørt af børnekræF, 
oplever og beskriver fænomenet.  
A]andlingen prøver at forstå de mulige 
sociale konsekvenser af at leve med 
børnekræF for børnekræFpa3enter, 
børnekræFoverlevere og deres nærmeste 
familier, for derigennem at kunne bidrage 3l 
at styrke den sociale og sundhedsfaglige 
indsats på området i og udenfor den 
offentlige sektor. 
  
Et enigt bedømmelsesudvalg 3ldelte Chris3na 
Munch Jensen og Helene Aaen Springborg 
FORSAs Uddannelsespris for specialet: ”Det 
var jo en berygtet bande, og man vil gerne 
vise 'du kan ikke fucke med mig'’En 
intersek3onel undersøgelse af unge mænds 
vej ind i bandemiljøer som et kønnet socialt 
problem”. Specialet undersøger en ny og 
spændende, samt – for socialt arbejde – 
særdeles relevant problems3lling; nemlig 
unge mænds vej ind i bandekriminalitet med 
særligt fokus på betydningen af maskulinitet 
fra et intersek3onalitetsperspek3v. Specialet 
er den første danske undersøgelse af denne 
problems3lling, og udmærker sig ved en 
ualmindelig dybdegående og kompleks 
analyse af empirisk materiale, indsamlet i et 
felt, det ikke er let at få adgang 3l. 
  
Læs mere om projekterne og 
bedømmelsesudvalgets begrundelser, samt 
se beskrivelser af de øvrige kandidater, der 
var inds3llet 3l priserne, under fanen: FORSA 
priser”. 

FORSA Temauge 34 (online) 
Forskning og udvikling i socialt arbejde ved 
professionshøjskolerne  

Professionshøjskolerne har siden 2013 
modtaget forskningsbevilling på finansloven. 
Sam3dig er indført en s3llingsstruktur ved 
professionshøjskolerne, hvor adjunkter skal 
kvalificere sig 3l at kunne arbejde med 
forsknings- og udviklingsopgaver. 

FORSA har 3l formål at fremme forskning og 
udvikling i socialt arbejde. Vi arbejder for at 
forbedre vilkårene for forskning og søge 
muligheder for formidling af forskning. I den 
sammenhæng har FORSA en rolle i ]t. at 
fungere som  netværk for den forskning og 
udvikling i socialt arbejde, der foregår på de 
enkelte professionshøjskoler. 

FORSA arrangerer derfor i uge 34 en temauge 
med tre online eFermiddage med fokus på 
forskning og udvikling i socialt arbejde ved 
professionshøjskolerne. Vi anser de4e som 
en fleksibel 3lre4elæggelse og håber på stor 
3lslutning 3l konceptet. 

Den første eFermiddag tema3serer den 
overordnede strategi om forskning i socialt 
arbejde ved professionshøjskolerne. Hvad er 
professionshøjskolernes fokusområder ind i 
et komplekst felt med mange aktører, der 
sammen skaber viden om socialt arbejde? 
Hvordan organiseres forskningen? Hvordan er 
status og hvordan ser frem3den ud? 

Den anden eFermiddag tema3serer 
adjunkters muligheder og be3ngelser for at 
være forskere og udviklere. Som en del af 
adjunktkvalificeringen er det nødvendigt, at 
adjunkter har fokus på opbygning af 
forsknings- og udviklingskompetencer. På den 
måde deltager adjunkter i at skabe væsentlig 
viden om socialt arbejde. Men adjunkters 
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projekter og vilkår ser forskellige ud i landet, 
og der sker sjældent udveksling og opsamling 
af erfaringer. FORSA 3lbyder en 
netværksmulighed for at udveksle erfaringer 
på tværs af landet. 

Den tredje eFermiddag tema3serer den 
forskning, der aktuelt foregår ved 
professionshøjskolerne. På tværs af landet vil 
forskere og udviklere præsentere projekter og 
forskningsresultater. Præsenta3onerne 
samles tema3sk, så det bliver muligt for 
3lmeldte at prioritere det forskningsområde 
man interesserer sig mest for. 

Mandag 23/8 kl. 14.00-16.00: 
Professionshøjskolernes forskning i socialt 
arbejde  

• Hvilke tanker og prioriteringer gør 
professionshøjskolerne sig i forhold 3l 
forskning i socialt arbejde? 

• Hvordan kommer forskning i socialt arbejde 
3l syne i kategorier og strategier i 
professionshøjskolerne? 

• Hvad er status og hvordan tegner 
frem3den?  

To forskningschefer giver deres korte bud, 
hvoreFer der bliver workshop med mulighed 
for fælles debat. 

Oplæg: 

Helle Johansen, Ins3tutchef for 
socialrådgiveruddannelsen, Københavns 
Professionshøjskole. 

Bo Morthorst Rasmussen, Docent, leder af 
forskningsprogrammet Socialt arbejde, 
Forvaltning og Socialpædagogik, UC-Syd. 

Tirsdag 24/8 kl. 14.00-16.00: 
Professionshøjskolernes strategi for at 
kvalificere adjunkter <l forskning og 
udvikling. 

• Hvordan understø4er 
professionshøjskolerne adjunkternes 
muligheder, og hvad er vilkårene som 
adjunkt? 

• En række forskningsledere giver deres bud 
og lægger op 3l debat og 
erfaringsudveksling. 

Oplæg: 

Lene Mosegaard, Forskningschef UC-Syd 

Sanne Haase, Forskningschef VIA University 
College 

Onsdag d. 25/8 kl. 14.00-16.00: 
Præsenta<on af forsknings- og 
udviklingsprojekter ved 
professionshøjskolerne. 

Ansa4e ved professionshøjskolerne 
præsenterer forsknings- og 
udviklingsprojekter. Workshops inddeles 
tema3sk med mulighed for valg af specifikt 
tema. 

Det konkrete programme præsenteres senere 
på FORSAs hjemmeside Læs mere og 
<lmeld dig: 

h4ps://forsa.dk/forsa-anbefaler/ 
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Referat fra FORSAs generalforsamling 

19/5-2021 

Kons3tueret formand Anders Bøggild 
Christensen bød velkommen, og bestyrelsen 
præsenterede sig, eFerfulgt af de øvrige i 
forsamlingen. Der deltog  i alt 11 personer. 

1. Edda Luth blev valgt som dirigent 

2. Ane4e Faye Jacobsen og Anne Me4e 
Carlslund blev valg 3l referenter 

3. Bestyrelsens beretning: 

• Kons3tueret formand Anders aflagde 
mundtlig beretning om det forgangne 
foreningsår. 

• Spørgsmål fra forsamlingen: om FORSA (evt. 
FORSA Norden) har kontakt 3l den 
europæiske forening ESWRA. Det har vi 
ikke, men det vil vi overveje og  vi skulle 
måske ogsåudvide vores netværk 3l 
universiteterne. 

• Kort skriFlig beretning samt referat fra årets 
GF kan findes på FORSAs hjemmeside. 

4. Indkomne forslag: 

•     Vedtægtsændring blev beslu4et ved 
sidste GF, juni 2020. Den var af teknisk 
karakter som følge af  ’hvidvask-loven’, der 
skal sikre, at tredjepart har kontroladgang 
3l vores konto. 

• Som følge af vedtægterne skal 
vedtægtsændringen konfirmeres ved årets 
GF. Den blev vedtaget (= konfirmeret) 

5. Regnskab og budget samt fastsæ4else af 
kon3ngent: 

• Årets regnskab (2020) var omdelt skriFligt 
og blev gennemgået af FORSAs kasserer 
Dragana Radic. Per Westersø, FORSAs 

kri3ske interne revisor, gav en kort 
evaluering af regnskabet. 

• Regnskabet blev godkendt 

• Budget for kommende FORSA-år, 2021, som 
også forelå skriFligt, blev fremlagt af 
Dragana 

• Budge4et blev godkendt med enkelte 
justeringer: Indtægt fra konferencer bliver 
opsat som særlig post under indtægter, og 
budge4erede udgiFer 3l folkemødet 
omlægges 3l kampagnemidler. Desuden 
skal der budge4eres med 1-2 fysiske 
bestyrelsesmøder.)  

• Kon3ngent blev fastsat 3l det foreslåede 
beløb på 500 kr. for enkeltpersoner og for 
ins3tu3oner: 4.000 kr. Bestyrelsen kan i en 
periode vælge at fastsæ4e  en lavere 
kampagnepris 

6. Valg af ny bestyrelse: 

Som formand valgtes Anders Bøggild 
Christensen 

Til bestyrelsen valgtes desuden: Ane4e Faye 
Jacobsen, Edda Luth, Anne Bølling 
Frederiksen, Helene Oldrup. Dragana Radic 
blev valgt som kasserer for bestyrelsen. 

Klaus Debel-Hansen blev valgt som 
ins3tu3onsrepræsentant i bestyrelsen 
(observatør) 

Henrik Degn blev valgt som repræsentant for 
uddannelserne i socialt arbejde (observatør). 

Som suppleanter valgtes Karin Brandtbjerg 
Madsen + Marie Louise Lauridsen. 

Som revisor valgtes Jane Blaabjerg Boyton og 
Per Westersø (sidstnævnte ekstra intern 
revision.) 
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7. Evt.  

Vi sagde tak 3l afgåede bestyrelsesmedlem 
Anne Me4e Carlslund med en gave, og 
Dragana siger tak og videregiver gaver 3l 
Mona Lee Hansen og Pernille Wis3 (som 
begge ikke var 3l stede). 

Interna<onale konferencer  

FISS konference Hong Kong 2.-4. juli 2021 

Se mere på: h4p://fiss-socialsecurity.org/
conference-2020-2/ 

ESPAnet konference Online 31.august- 3. 
september 2021 

Se mere på: h4ps://espanet.org/annual-
conferences/forthcoming-conferences/ 

European conference on domes<c violence 
13-15. september. 

Se mere på h4p://ecdv-ljubljana.org 

FORSA konference Reykjavik 11-12 
november 2021 

Se mere på: h4ps://103mes.com/forsa-
conference-reykjav-k 

Nordkomkonferens 2021, Oslo. 25-26 
november. Den 30. Nordiske 
kommuneforskerkonferansen. Ordinært call 
for papers vil bli sendt ut i august. 

NUVO-konference d. 23. -24. september 
UC-Netværk for Udsa4e Voksne Området 
Se mere på: h4ps://uc-nuvo.pha.dk/
konference-2021/ 

TiSSA Annual Conference. Ghent, Belgium 
Plenum conference: 20 - 22 december 2021, 
Pre PhD conference: 17 - 19 december 2021. 
Tema: Sustainable social work in 3mes of 
crises. 

  
FORSA Bestyrelsesberetning 2021 

FORSA holdt en udsat generalforsamling i 
september 2020 på VIA University College i 
Aarhus. Det var på generalforsamlingen ikke 
muligt at vælge en formand. På det første 
kons3tuerende møde blev Anders Bøggild 
Christensen udpeget som fungerende 
formand for foreningen frem 3l den ordinære 
generalforsamling 19/5 2021 i Odense. 
Generalforsamlingen vedtog i øvrigt et 3llæg 
3l vedtægterne eFer krav fra Banken, som 
skal konfirmeres på generalforsamlingen i 
2021. 

Bestyrelsen har i perioden bestået af: 

Anders Bøggild Christensen, VIA University 
College – Formand 

Dragana Radic, Københavns 
professionshøjskole – Kasserer 

Ane4e Faye Jacobsen, Ins3tut for 
menneskeretgheder (Referent) 

Edda Luth, VIA University College (Social 
media) 

Helene Oldrup, Lev uden vold (Nyhedsbrev) 

Anne Bølling Frederiksen, 
Professionshøjskoen Absalon (Konference) 

Anne Me4e Carlslund, Københavns 
professionshøjskole (Prisuddeling) 

Mona Lee Hansen, Professionshøjskolen 
Absalon (Intern Kommunika3on) 

Klaus Debel Hansen, UCL 
(Ins3tu3onsmedlem) 

Henrik Degn, SDS 

Pernille Wis3, (suppleant) 

Karin Brandtbjerg Madsen (suppleant) 
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Bestyrelsen har haF fokus på, at foreningen 
bl.a. skal kendes ved sine ak3viteter, der 
kommer medlemmerne 3l gode. Da en række 
spændende arrangementer af gode grunde 
har været aflyst eller udsat, har foreningen 
som et forsøg alterna3vt a]oldt en række 
webinarer hvilket  har været et entydigt 
vellykket forsøg.  Det giver mulighed for 
formidling og diskussion af forskning på en 
enkel måde, der 3lgodeser at foreningens 
medlemmer er spredt ud over landet. Helt 
konkret har deltagerantallet svinget en del, så 
der skal eksperimenteres lidt med 
3dspunkter og frekvens i frem3den. I 
øjeblikket planlægges en række webinarer 3l 
a]oldelse i uge 34.    

Bestyrelsen har ligeledes planlagt 
konferencen i Odense d. 19/5. Det gik nemt 
med at indkredse konferencens tema, og vi er 
gået eFer at a]olde en aktuel og billig 
konference, der kan 3ltrække en bred 
interesseret skare. 

Der har i perioden været udsendt to 
nyhedsbreve  3l foreningens medlemmer. 
Som noget nyt vil der i hvert nyhedsbrev blive 
præsenteret et forskningsmiljø, således at 
kendskabet 3l forskning i socialt arbejde i 
Danmark bliver delt. 

For første gang skal FORSA uddele den 
særlige Uddannelsespris og Forskningsprisen. 
Den nedsa4e bedømmelseskomite har gjort 
et fortrinligt stykke arbejde, og det bliver 
interessant at introducere denne nye 
tradi3on, hvor priserne uddeles 3l 
konferencen d. 19/5. 

På den interna3onale front er der taget ny 
kontakt mellem FORSA-foreningerne i 
Norden. I de fleste lande er der tale om nye 
formandskaber, så der skal etableres en 
række nye aFaler og ru3ner i samarbejdet. 

Helt centralt i samarbejdet står NSWR, der 
udgives af Taylor og Francis med de Nordiske 
FORSA-organisa3oner som 3dsskriFejere. I 
det kommende år skal der således indgås ny 
kontrakt om NSWR. FORSA har ligeledes i 
perioden udpeget Helene Oldrup 3l at sidde i 
boardet. 

På det interorganisatoriske plan har FORSA 
etableret et samarbejde med Dansk Forening 
for Socialpædagogik – TidsskriF for 
Socialpædagogik med henblik på at øge viden 
og muligheder for begge foreningers 
medlemmer. Der kan i øvrigt være et 
perspek3v i at samarbejde med flere af de 
organisa3oner, der står os nærmest.    

Der er således en række pejlemærker for det 
kommende år: 

- Fastholdelse og udvikling af et højt 
ak3vitetsniveau med mange 
medlemsarrangementer, både  fysiske 
og som webinarer. 

- Fastholdelse og udvikling af det 
interna3onale FORSA-netværk 

- Udvikling og etablering af et dansk 
netværk af foreninger med 
beslægtede interesser 

- Opre4else af en række nye tradi3oner 
– f.eks. uddeling af forskningspriser, 
uge 34 som temauge, præsenta3on af 
forskningsmiljøer i nyhedsbrev mv. 

Det er målet at foreningen gennem sin 
synlighed og sine ak3viteter bliver a4rak3v 
for endnu flere at melde sig ind i. I øjeblikket 
er der et stykke under 100 medlemmer samt 
en række ins3tu3onsmedlemmer. Der skal 
derfor også igangsæ4es løbende ini3a3ver 3l 
at sikre flere medlemmer 3l foreningen. For 
selv om foreningens likvider er generelt 
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sunde, så kræver ambi3onerne på længere 
sigt at der kommer flere medlemmer i 
foreningen. Foreningens formål fortjener og 
har poten3ale 3l spændende møder i felten.  

På foreningens vegne  

Anders Bøggild Christensen (fungerende 
formand) 

Vil du være medlem af FORSA? 

FORSA er en forening for alle, der er 
interesserede i forskning i socialt arbejde. 
FORSA arbejder bl.a. for at fremme forskning 
i socialt arbejde.


Indmeldelse og kon<ngent 

Kon3ngentet for personligt medlemskab af 
FORSA i 2021 koster 500,- kr. 

Kon3ngent for pensionister og studerende på 
SU-beretgede uddannelser 250,- kr. årligt. 

Du kan indmelde dig på foreningens side her: 
h4ps://forsa.dk/medlemskab/indmeldelse/


Forskning i socialt arbejde på 
professionshøjskolen Absalon 
Af Anne Bølling Frederiksen, lektor, 
Professionshøjskolen Absalon 

Absalons forskning og udvikling er 
organiseret i 16 forskningsmiljøer, der er 
forankret i 7 faglige centre sammen med 
Absalons uddannelser. Forskning i socialt 
arbejde foregår på tværs af de 7 faglige 
centre. Her forskes blandt andet i 
velfærdsinnova3on mellem kommune og 
civilsamfund (i Center for Ledelse og 
Oplevelsesdesign), i ulighed i sundhed 
(Center for Sygepleje), i mennesker i udsa4e 
posi3oner (Center for pædagogik) og 
uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber 
(i Center for Skole og Læring).   

I ar3klen her præsenterer vi en lille del af den 
forskning, der foregår i Center for Socialt 
Arbejde og Forvaltning. To af de 16 
forskningsmiljøer er forankret i de4e center, 
som også huser socialrådgiveruddannelsen 
og administra3onsbacheloruddannelsen. Det 
drejer sig om forskningsmiljøerne ”Velfærd, 
marginalisering og socialt arbejde i 
forandring” samt ”Effek<v styring af 
velfærd”. Fælles for de to miljøer er, at de er 
optaget af udviklingen i velfærdsstaten og de 
sociale forandringer udviklingen medfører. 
Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i 
forandring 

Forskningsmiljøet adresserer temaet 
‘Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i 
forandring’. Ambi3onen i forskningsmiljøet er 
at undersøge det dynamiske spændingsfelt 
mellem mennesker i udsa4e posi3oner, 
sociale forandringer i velfærdssamfundet og 
det sociale arbejdes organisering, praksis og 
professionsforståelse. 
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Forskningsmiljøet udvikler projekter på tværs 
af fagligheder og etablerede målgrupper. 
Projekterne tager afsæt i blandt andet 
velfærdsprofessionelle, borgere og frivilliges 
mangfoldige erfaringer, oplevelser og behov 
med henblik på at skabe, formidle og 
omsæ4e viden 3l professionsfeltet. Målet er 
at skabe forsknings- og udviklingsprojekter 
med relevans for både 
socialrådgiveruddannelsen og praksis. 

Forskningssatsningen er tema3sk organiseret 
i fire centrale tema3kker, som oFe udmøntes 
i tværgående forskningsprojekter: 

1.  Det sociale arbejdes organisering, praksis 
og profession 
2.  Børn, unge og familieliv i udsa4e 
posi3oner 
3.  Migra3on, mangfoldighed og socialt 
arbejde 
4.  Inkluderende arbejdsfællesskaber 

Signaturprojekt: “CO-LAB – Improving 
Collabora<ve prac<ce between correc<onal 
and mental health services” 
“CO-LAB – Improving Collabora3ve prac3ce 
between correc3onal and mental health 
services” fokuserer på rehabilitering af 
indsa4e i fængsler. Det er et EU-projekt i 
samarbejde mellem prak3kere inden for 
psykiatri, fængsler og forskningsins3tu3oner i 
England, Holland, Norge, Finland og 
Danmark. Strategien stø4er uddannelse, 
beskæFigelse, misbrugsbehandling og andre 
interven3oner, der faciliterer de indsa4es 
kommende integra3on i samfundet. De 
indsa4es mentale helbred er afgørende for 
deres involvering i disse interven3oner og har 
stor betydning for, om 3dligere indsa4e 
undgår at falde 3lbage i kriminalitet og bliver 
flergangsdømte. Projektet sigter mod at 
udvikle og implementere en ”Change 
Laboratory Model” (CLM) for 

tværprofessionelt samarbejde og 
kompetenceudvikling. 

Læs mere om projektet på UC-viden: h4ps://
www.ucviden.dk/da/projects/co-lab-rise-
research-innova3on-staff-exchange  

Signaturprojekt: ”Et godt ungdomsliv med 
epilepsi” 
Professionshøjskolen Absalon og 
Specialrådgivningen om Epilepsi på Filadelfia 
hospital er gået sammen i et 
forskningsprojekt, som er finansieret af 
Epilepsiforeningens Inge Berthelsens legat. 
Forskningsprojektet skal, gennem en gruppe 
unge og deres ’betydningsfulde andre’, skabe 
kvalita3v viden om Epilepsi. En del unge med 
epilepsi kæmper med at skabe sig et 
selvstændigt voksenliv pga. deres epilepsi. 
Det er ikke kun anfaldene og angsten for 
anfald som kan fylde i hverdagen. Epilepsien 
kan også føre 3l vanskeligheder med blandt 
andet mental udtrætning, hukommelse og at 
holde overblikket overhverdagens gøremål. 
Desværre holder det en del fra at 
gennemfører deres uddannelse og få et job. 
Professionshøjskolen Absalon og 
Specialrådgivningen om Epilepsi på Filadelfia 
hospital er derfor gået sammen i et projekt 
som skal hjælpe en gruppe unge og deres 
pårørende med bedre at mestre deres liv i 
samarbejde med de professionelle omkring 
dem. 

Læs mere om projektet på UC-viden: h4ps://
www.ucviden.dk/da/projects/et-godt-
ungdomsliv-med-epilepsi 

Effek<v styring af velfærd 
Under temaet ”Effek3v styring af velfærd” 
adresseres den omfa4ende transforma3on, 
som den offentlige administra3on står på 
kanten af. Danmark er et af de førende lande 
i rela3on 3l digitalisering af den offentlige 
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sektor, og anvendelsen af machine learning 
bliver mere udbredt. Erfaringer med prak3ske 
implika3oner i den offentlige forvaltning som 
følge af anvendelsen af machine learning er 
dog endnu spæde. Modsat tradi3onel 
datadreven styring er machine learning ikke 
baseret på menneskelige vurderinger og 
analyser af årsagssammenhænge, men 
derimod på selvlærende algoritmer anvendt 
på store datamængder, som vil være i 
forandring i takt med, at nye data opstår 
gennem anvendelse af modellen selv. Denne 
form for teknologi kan derfor forandre, 
hvordan beslutninger kan tages i den 
offentlige sektor, ligesom det sæ4er 
tradi3onelle opfa4elser af, hvordan 
forvaltning kan og bør ske under pres.   
Forskningsmiljøet studerer denne 
transforma3on af offentlig administra3on 
empirisk. Fokus for forskningen er de 
prak3ske implika3oner for styring, forvaltning 
og organisering. 

Signaturprojekt: ” Algoritmisk profilering <l 
beslutningsstø?e i offentlig forvaltning” 
Projektet er et samarbejde med Odense 
Kommunes KL signaturprojekt ’Målre4ede 
beskæFigelsesindsatser 3l ledige borgere’. 
Odense Kommune skal udvikle og afprøve en 
algoritme, der kan profilere borgere og 
matche dem med en individuel, målre4et 
beskæFigelsesindsats. Forskningsprojektet 
følger signaturprojektet helt fra start og 
gennem hele processen fra forberedelse, 
udvikling, afprøvning og implementering af 
algoritmen. Projektets formål er at studere de 
kulturelt forankrede interne implika3oner for 
styring, organisering og forvaltning. De4e 
med henblik på at søge indsigt i, hvilke nye 
krav teknologien fordrer, der skal håndteres i 
den kommunale forvaltning. 

Signaturprojekt: Juridisk kompleksitet og 
professionel dømmekrai i offentlig 
forvaltning 
Det juriske praksisfelt indlejres i s3gende grad 
i et sæt af automa3serede og 
semiautoma3serede systemer, som søger at 
håndtere den juridiske kompleksitet. 
Konven3onelt kan forvaltningernes afgørelser 
placeres på en skala mellem lovbundne og 
skønsbundne afgørelser – men i en verden 
hvor ny teknologier kan lave noget, der 
minder om skønsvurderinger, sæ4es denne 
dis3nk3on under pres. De4e projekt har 3l 
formål at undersøge, hvordan brugen af 
kuns3g intelligens medfører nye udfordringer, 
der skal håndteres i den offentlige 
forvaltning. 

9


	Referat fra FORSAs generalforsamling 19/5-2021

