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1. Beskrivelse af forsøget 

Kommunerne i frikommunenetværket ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen 
med borgeren” ønsker at forbedre kommunale indsatser for borgere med komplekse pro-
blemstillinger og dermed fremme borgernes muligheder for at indgå på arbejdsmarkedet, 
såvel som deres generelle livsduelighed. 

Kommunerne vil samarbejde om at udvikle og afprøve bæredygtige og tværgående løs-
ninger, som vil betyde, at borgere med komplekse problemstillinger inddrages i tilrette-
læggelse af en målrettet og helhedsorienteret plan. 

De centrale og gennemgående mål for forsøgene er, at borgere med komplekse problem-
stillinger oplever en større grad af sammenhæng og effekt af indsatser, samt en positiv 
progression i løsningen af de problemer, han eller hun er udfordret af. 
Kommunerne vil på sigt opleve bedre økonomiske effekter som resultatet af en mere ef-
fektiv indsats for de borgere, som har komplekse problemstillinger og dermed på nuvæ-
rende tidspunkt har en række tunge sager som også medfører en stor økonomisk udfor-
dring for kommunen. 
 
Kommunerne ønsker at arbejde med en empowermenttilgang, hvor der fokuseres på bor-

gerens egne ressourcer. Det indebærer øget inddragelse af borgeren i fastsættelse af mål, 

http://www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii


 

 2 

indsatser og beslutninger. Dermed flyttes fokus til ikke bare at gælde hvilke ydelser bor-
geren har krav på, til er fokus hvor borger og kommune i fællesskab tager ansvar for at 
skabe en positiv udvikling.  

For således at arbejde sammen med borgeren omkring progressionsmål for hans eller 
hendes samlede livssituation (beskæftigelse, socialt, forsørgerrolle overgang fra barn til 
voksen etc.), kræver det et opgør med faglige og organisatoriske siloer. Det skaber gro-
bund for større koordinering og tværfaglige indsatser. Elementer som ønskede paragraf-
fritagelser og udviklingen i den kommunale organisering og indsats vil bidrage til. 
 
Frikommunenetværket vil afprøve flere forsøg under overskriften ”Én plan for en sam-
menhængende indsats sammen med borgeren” på tre målgrupper: unge, familier og 
voksne.  

 
Frikommunenetværket er bygget op i en klyngestruktur, hvor hver enkelt klynge arbejder 
med en specifik målgruppe.  
 

 
 
Fælles for målgrupperne er, at der er tale om borgere med komplekse og sammensatte 
problemer, som medfører, en særligt udsat position. Det betyder, at borgeren i sin hver-
dag er udfordret eksempelvis i form af psykosociale udfordringer, misbrug, lærings- og 
trivselsudfordringer mv. Borgeren har derfor behov for større sammenhæng, for på en 
gang at opnå en fleksibel tilknytning til arbejdsmarkedet, og opnå progression i forhold til 
øvrige problematikker i hans eller hendes liv. For på længere sigt at varetage et job på 

det ordinære arbejdsmarked, og være i trivsel og personlig udvikling. 
  
En borger på kontanthjælp med både fysiske og psykiske lidelser, der har forsørgerrollen 
overfor et eller flere børn, hvoraf nogle af børnene også har sociale og sundhedsmæssige 
udfordringer, er ét blandt mange eksempler på borgere og familier med komplekse pro-
blemstillinger. Den pågældende borger/familie er samtidig ustabil i aftaler med kommu-
nen og sundhedsvæsenet, og familien har generelt mangel på struktur og overskud i 
hjemmet, hvilket risikerer at medføre social isolation. 

 
Familien vil i dette tilfælde være i kontakt med Jobcentret, Familierådgivningen og afde-
lingen for borgere med nedsat funktionsevne, skole, skolepsykolog og SFO. Derudover 
har familien kontakt til en række ikke-kommunale instanser, heriblandt egen læge, smer-
teklinik, ambulatorier og distriktspsykiatri. Familiens sager er omfattet af sektorlovgivnin-
ger indenfor folkeskoleloven, serviceloven, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en 
aktiv socialpolitik samt sundhedsloven. 
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Lovgivningen på de forskellige fagområder har ofte forskellige formål, og sagsbehandlin-
gen foregår ud fra et bestemt rationale og i forskellige kommunale afdelinger, fx at ind-
satsen skal være rehabiliterende, eller at borgeren skal overholde pligt om fremmøde, for 
at kommunen kan udbetale økonomisk ydelse, så man kan sikre sig, at borgeren kan for-
sørge sine børn.  

De mange lovgivninger, ukoordinerede handleplaner og forskelligrettede rationaler gør, at 
indsatserne omkring borgeren i de forskellige kommunale afdelinger sjældent spiller 
sammen. Ligeledes kan flere overlappende lovpligtige indsatser betyde, at borgerne ople-
ver modsatrettede krav og flere forskellige indsatser, som også typisk er svært at koordi-
nere i den administrative organisering af indsatserne sammen med borgerne. 
 

Eksempelvis opleves der juridiske udfordringer i forbindelse med unges overgang fra barn 
til voksen. Det påvirker særligt muligheden for at fastholde udsatte unges motivation for 
forandring. Derfor ønskes en mere fleksibel tilgang til de ”overgangsudfordringer”, der 
kan opstå på lovområdet, når den unge går fra barn til voksen.  

Kommunerne ønsker processuel fleksibilitet til at afprøve nye måder at tilrettelægge ind-
satserne omkring borgere med komplekse problemstillinger på, så forløbet bliver mere 
sammenhængende på tværs af sektorer. Det kan sagtens være meningsfyldt at flere ind-
satser kører parallelt. Det kommunerne ønsker er friere handlingsmuligheder til at kunne 
tilrettelægge det samlede forløb sammen med borgeren. Lovgivningernes krav om sektor-
specifikke planer vanskeliggør og fastholder det sektorspecifikke fokus i indsats frem for 
helhed og koordination på tværs. 

Som det ser ud i dag, er både sagsbehandling, handleplaner og indsatser ofte målrettet 
den enkelte ydelse, der visiteres til frem for borgerens samlede behov og livssituation. I 
praksis betyder det, at borgeren har flere forskellige handleplaner i forskellige afdelinger i 

kommunen. Handleplanerne har flere forskellige målsætninger, og borgeren skal forholde 
sig til og deltage i flere forskellige indsatser, som ikke altid koordineres på tværs af kom-
munen.   

Derfor vil frikommunenetværket arbejde med én plan for en sammenhængende indsats 
for - og med borgere med komplekse problemer. Det betyder, at borgeren har én samlet 
handleplan, der tager udgangspunkt i borgerens samlede situation frem for adskilte sek-
torspecifikke foki. Planen rummer alle de mål for indsatser, der stilles op sammen med 
borgeren. Uanset om de går på tværs af sektorer og lovgivninger. Planen skal dermed 
varetage borgerens retssikkerhed i forhold til samarbejdet med det kommunale system, 
og de indholdsmæssige behov, som borgeren ud fra sin specifikke situation må have. 

Alle indsatser og mål koordineres og tilpasses borgerens konkrete behov og livssituation. 
Centralt for forsøgene står også fokus på at sætte de relationelle ressourcer rundt om 
borgeren i spil fx pårørende, netværk, lokalsamfund, organisationer og foreninger og på 
den måde medtænke kontekstens betydning for et positivt resultat. 

Frikommunenetværket ønsker at udvikle løsninger, som i høj grad tager udgangspunkt i 
borgerens behov og sætter borgerens ressourcer i spil. Formålet er at øge borgerens res-
sourcer og styrke hans eller hendes selvopfattelse. Det er både i forhold til job og økono-
mi og socialt og sundhedsmæssigt.  

De deltagende kommuners ambition er altså at sikre en smidig og velkoordineret indsats 
sammen med borgeren. Af ovenstående fremgår de sektorspecifikke lovkrav som et ho-

vedargument for ansøgningen. De deltagende kommuner er sig bevidst om, at en mere 
fleksibel lovgivning kun løser udfordringen til dels. Derfor er organisationsstruktur- og 
kultur samt kompetenceudvikling de andre ben på den taburet, der med ansøgningen vil 
stå langt mere stabilt – såfremt de enkelte forsøgsansøgninger godkendes.  
Ændret lovgivningsmæssig tilgang er en hovedforudsætning for, at de deltagende kom-
muner kan udfolde den samlede ambition.  
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2. Mål og forventede resultater 

 

Formålet med at samle alle mål og indsatser i én samlet handleplan er, at borge-

ren/familien skal opleve, at en koordineret og sammenhængende sagsbehandling bety-

der: 

 

 at borgerens beskæftigelses og uddannelseskompetencer øges 

 at borgeren hjælpes med at finde en hurtigere vej til arbejdsmarkedet 

 at borgeren opnår en hurtigere positiv progression i løsningen af de udfordringer 

han/hun står i 

 at borgerens mestringsevne til at handle på egne vegne i eget liv øges 

 at borgeren bliver mindre afhængig af offentlig hjælp 

 at borgerens trivsel øges 

 at borgerens resiliens styrkes 

 

Konkret betyder det, at borgerne/familierne på kortere sigt skal opleve, at kommunens 

indsatser og koordinerende forløb har positiv og mærkbar betydning for borgerens centra-

le udfordringer ved: 

 

 at borgeren til enhver tid har så solid tilknytning til arbejdsmarkedet, som muligt 

og derved oplever en hurtigere vej til arbejdsmarkedet 

 at øge borgerens ejerskab og vilje til at tage styring i eget liv 

 at øge borgerens økonomiske stabilitet  

 at der er færre konflikter i familien 

 at familiens børn trives bedre og får et øget læringsudbytte i skole og dagtilbud  

 

I et længere perspektiv er målet, at borgeren/familien opnår:  

 

 en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet 

 øget livskvalitet  

 

I et længere perspektiv er målet, at kommunerne opnår: 

 

 bedre effekt af indsatserne  

 økonomiske gevinster  

 at den tværgående organisering virker og kan sættes i drift og udbredes til andre 

kommuner 

 et hurtigere sagsforløb, bedre koordinering og en mere sammenhængende indsats 

 

Målene for den enkelte borger skal tilrettelægges i forhold til borgerens konkrete pro-

blemstillinger, og effekten af målene skal måles på borgerens kvalitative oplevelse af pro-

gression samt kvantitative målpunkter, som fx hvor mange der kommer i beskæftigelse. 

Der kan også måles på, om et barn opnår bedre læringsudbytte og øget trivsel i skolen, 

eller om den samlede kommunale udgift til en borger er faldet. For at måle effekten, vil 

kommunerne som beskrevet i afsnit 5 samarbejde om et fælles evaluerings- og opfølg-

ningsdesign, der gør det muligt at sammenligne resultater. 

 

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv. 

 
Frikommunenetværket ønsker generelt friere rammer til at udvikle og afprøve nye hel-
hedsorienterede indsatser og tilgange, der tager udgangspunkt i borgerens eller familiens 
samlede behov. Grundlaget for en række af de søgte paragraffritagelser er derfor et øn-
ske om fleksibilitet og elasticitet i tilrettelæggelsen af forløb sammen med den enkelte 
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borger eller familie.  

Den afgørende indgang for at kunne skabe en helhedsorienteret plan sammen med borge-
re med komplekse problemstillinger, optimere arbejdet og skabe et overblik over borge-
nes situation er, at den ansvarlige medarbejder har mulighed for at bevilge og følge op på 
indsatser efter flere lovgivninger.  
 
Fritagelse for Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 5 
og 6, vedrørende Jobcenteret som særskilt enhed og den koordinerende sagsbehandlers 
bevillingskompetence, er derfor afgørende for ambitionerne bag Én Plan. Det gælder lige-
ledes Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1.a.  
 
Endvidere er Serviceloven § 140 og 141, der omhandler handleplan for borgere med sær-

lige sociale behov vigtige at få fritagelse fra i forbindelse med at samle En Plan for borge-
ren.   
 
Formålet er at tilrettelægge en indsats, hvor der er fokus på borgerens egne ressourcer, 
og hvor borgeren inddrages i mål og beslutninger. Det kræver at der er grobund for stør-
re koordinering og tværfaglige indsatser. Netværket ønsker at skabe helhedsorienterede 
indsatser igennem én plan, hvor ovenstående målsætninger opfyldes samtidig med at 

borgerens retssikkerhed varetages gennem den samlede handleplan. 
 
Ansøgningen om konkrete forsøg er struktureret med fire delansøgninger:  

1. En handleplan 
2. Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret 
3. Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne 
4. En sammenhængende indsats – den indholdsmæssige del 

 
Hver delansøgning har tilknyttet et bilagsnotat med en oversigt over, hvilke paragraffer 
det respektive delelement kræver. I bilagene er specificeret, hvad frikommunenetværket 
ønsker at opnå med den pågældende paragraffritagelse. 

4. Hvordan realiseres de forventede resultater 

 
De deltagende kommuner etablerer et forpligtende samarbejde omkring de tre målgrup-
per; 1) unge, 2) familier og 3) voksne. Hver målgruppe danner udgangspunkt for et for-
søgsområde, hvor kommunerne i netværket arbejder med konkrete forsøg, som afprøves 
på målgrupperne. Kommunerne har forpligtet sig til samarbejdet i et vedtaget kommisso-
rium. 
 
Forsøgsprojekterne bygger oven på de forskellige kommuners konkrete praksiserfaringer 
og nuværende organisering. Det betyder også, at kommunerne vil have forskellige ud-
gangspunkter i forhold til arbejdet med temaet: En plan for en sammenhængende indsats 
sammen med borgeren. 
 
Kommunenetværket anser det imidlertid som en forudsætning for det videre samarbejde, 
at der er fælles fokus på: 
  

 Organisering af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats 
 Kompetenceudvikling og en helhedsorienteret opgaveløsning 

 Kulturforandring 
 Forankring af forsøg i kommunerne  

 
Organisering af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats 
Som nævnt ovenfor vil kommunerne organisere forsøgsprojekter forskelligt, da forsøgene 
bygger oven på kommunernes konkrete praksiserfaringer og eksisterende organisering.  
Det kan for eksempel være en samlet integreret enhed, der samler myndighedsfunktion 
og udførende fagspecialister omkring målgruppen. Borgerens eller familiens primære kon-
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taktperson varetager således sagsbehandling og koordination i tæt samarbejde med deres 
bagvedliggende team, der består af relevante udførende fagspecialister og myndigheds-
personer. En fordel ved en integreret enhed er, at den koordinerende kontaktperson hur-
tigt og effektivt kan trække specialiserede fagligheder ind i sagsforløbet. En hovedudfor-
dring der skal håndteres i denne løsning er, at sikre sammenhæng for borgeren/familien. 

Fx ved sagsbehandlerskift, i forbindelse med at, borgeren/familien visiteres ind i enheden. 
 
Det kan også være en tværgående koordineret opgaveløsning, som er forankret i flere 
fagområders myndighedsfunktioner. Dermed varetager de forskellige sagsbehandle-
re/rådgivere koordinering og sagsbehandling på hvert sit myndighedsområde. Styrken 
ved en tværgående organisering af opgaveløsningen er, at borgeren vil opleve kontinuitet 
i forløbet, før, under og efter forsøgsperioden, da der ikke er behov for sagsbehandler-

skift. En hovedudfordring der skal håndteres i denne løsning er at sikre, at der hurtigt og 
smidigt kan trækkes på specialiserede fagligheder, når disse organisatorisk er forankret 
forskellige steder. 
 
Kompetenceudvikling og helhedsorienteret opgaveløsning 
Behovet for kompetenceudvikling i kommunerne afhænger dels af organiseringen af for-
søg og hvilke kompetencer, der allerede er i de enkelte kommuner. Generelt kan dog an-
tages, at kommunerne får brug for styrkede kompetencer i forhold til disse emner: 

 
 Et tæt – og resultatorienteret samarbejde med borgeren omkring borgerens 

samlede livssituation 
 At arbejde med et beskæftigelsesperspektiv i en sammenhængende indsats 
 Brobyggende kompetencer og evnen til at arbejde helhedsorienteret 
 Intern organisatorisk forståelse og gennemslagskraft 
 Tværfaglige og flerfaglige kompetencer 
 Viden om borgernes udfordringer, fx. psykisk sårbarhed 
 Sundhedsfaglige kompetencer der kan styrke borgerens egenomsorg og 

mestringsevne  
 Facilitering af netværk og viden om hvordan borgerens netværk mobiliseres 

 
Kulturforandring 
Forsøgsprojekterne forudsætter en kulturforandring, hvor rammer, ressourcer og ledelse 

muliggør, at hver enkelt medarbejder kan agere anderledes i forhold til opgaveløsningen. 
Således at både det organisatoriske setup, medarbejdernes kompetencer og kulturen un-
derstøtter en holdnings- og adfærdsændring. Mere konkret vil der i frikommuneforsøgene 
være fokus på følgende, som skal være med til at fremme den ønskede kulturforandring:  
 

 At der i forhold til lovgivning er fokus på, hvilke proceskrav, der står i vejen 
for at etablere den ønskede sammenhængende indsats for borgeren  

 At forsøgene bakkes op af en enig ledelse, som er villig til at finde fleksible 

løsninger på tværs af områder og budgetter  
 At der gennem kompetenceudvikling etableres et fælles afsæt i forhold til at 

tænke og agere tværgående og resultatorienteret 
 At der er fokus på at fremme de fortællinger i organisationerne, som er 

med til at nedbryde siloer og arbejde for de fælles mål  
 At organiseringen muliggør de fysiske møder, som er nødvendige for at øge 

kendskabet til og fremme samarbejdet med andre områder 

 
Forankring af forsøg i frikommunerne 
Kommunerne i netværket vælger selv, hvilke målgrupper og godkendte paragraffritagel-
ser, de ønsker at arbejde med og kan gennem forsøgsperioden arbejde med flere mål-
grupper og tilhørende paragraffritagelser indenfor netværkets overordnede tema. Hvorved 
kommunen forpligter sig til at følge evalueringsdesign for løbende tilvalg. Den enkelte 
kommune kan være en del af en eller flere klynger afhængigt af, hvilke forsøg kommunen 

indgår i. Således igangsætter kommunerne forsøg, som er målrettet borgere/familier, der 
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modtager mange ydelser på tværs af centre med udgangspunkt i de forskellige kommu-
ners nuværende organisering og praksis. Kommunernes fokus på at skabe sammenhæng 
på tværs af sektorer og indsatser vil betyde, at klyngerne og de enkelte kommuner natur-
ligt også vil komme til at arbejde på tværs for at opnå målene om én plan. 

Ved frikommuneprojektets opstart fordeler kommunerne sig således i forhold til de tre 
målgrupper:  

Ungeklyngen: Frederikssund, Helsingør og Hillerød  

Voksenklyngen: Allerød, Fredensborg, Furesø, og Helsingør 

Familieklyngen: Ballerup, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Helsingør,  

 

5. Evaluering 

Netværket arbejder med et overordnet evalueringsdesign på tværs af de tre målgrupper, 
Netværket ønsker at arbejde med koordinering af evaluerings- og målingsdesign med 
henblik på at opnå bedst mulige erfaringer. Evalueringsdesignet skal kunne levere nød-
vendig viden til løbende justering af de kommunale indsatser og erfaringer som kan rap-
porteres tilbage til ministeriet og øvrige interesserede. Det er i den sammenhæng også en 
væsentlig ambition for netværket at samarbejde og videndele med andre relevante aktø-

rer, herunder andre kommuner, der indgår i lignende frikommuneforsøg og indsatser. 

Der er aftalt møde om udarbejdelse af evalueringsdesign med KORA d. 5. de-
cember 2016. 

Formålet med dette møde er, at udarbejde et dynamisk evalueringsdesign, som kan 
håndteres i alle ni kommuner. Netværket ønsker at foretage en løbende evaluering, som 
sikrer, at der kan ændres undervejs i de enkelte kommuners interne tilgange – såvel som 

i netværkets klynge set-up. 

 

 


