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1. Én handleplan: paragraffer, som der ønskes fritagelse fra.   

Lov § Paragraffen formål Begrundelse for fritagelse 

SEL §140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§141 
 
 
 
 

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan, 
inden der træffes afgørelse om foranstaltninger, jf. §§ 
52, 76 og 76 a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgeren skal tilbydes en handleplan, når der tilbydes 
ydelser til voksne med særlige behov under 
pensionsalderen. 

Kommunerne ønsker en samling af Én plan til borgeren.  
Kommunerne ønsker fritagelse fra at udarbejde særskilt handleplan på 
børneområdet som led i samling af Én plan til borgeren. Handleplanens indhold 
indgår i den samlede plan. 

Den samlede handleplan skal tage udgangspunkt i den enkelte borger eller 
families samlede livssituation og trække på den lovgivning, der er relevant for 
netop denne borger eller families situation.  

Den samlede handleplan vil sikre, at borgeren oplever kommunen som en samlet 
enhed, hvis ydelser tager afsæt i borgerens udfordringer og behov for hjælp. Det 
samlede forløb og sammenhængen mellem mål og indsatser vil være tydelige for 
borgeren.  

 

Den samlede handleplan skal tage udgangspunkt i den enkelte borger eller 
families samlede livssituation og trække på den lovgivning, der er relevant for 
netop denne borger eller families situation.  

Den samlede handleplan vil sikre, at borgeren oplever kommunen som en samlet 
enhed, hvis ydelser tager afsæt i borgerens udfordringer og behov for hjælp. Det 
samlede forløb og sammenhængen mellem mål og indsatser vil være tydelige for 
borger.  
Kommunerne ønsker mulighed for at en børnefaglig undersøgelse kan bruges i 
stedet for VUM, såfremt den fx er udarbejdet kort tid inden, den unge skal 
overgå til voksenområdet. Se ønske om paragraffritagelse vedr. §50 i bilag 4. 

LAB §27 Personer omfattet af § 2, der kan få en indsats efter 
denne lov, skal have en plan for indsatsen, "Min Plan", 
inden indsatsen iværksættes. "Min Plan" beskriver, 
hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på 
det ordinære arbejdsmarked kan forbedres. 

Nogle af forsøgskommunerne ønsker mulighed for at kunne benytte ” Min Plan” 
til beskrivelse af de samlede indsatser i ”Én plan”.  
I Min Plan er det en forudsætning, at der fastsættes et beskæftigelsesmål, og det 
er denne forudsætning der ønskes fritagelse for. 
Det vil ikke i alle tilfælde være muligt at beskrive et beskæftigelsesmål.  
Beskæftigelsesmålet vil blive påført når dette er muligt at klarlægge. 

LAB §27 stk. For personer omfattet af § 2, nr. 1-4, beskriver "Min Samme formål som § 27 
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Lov § Paragraffen formål Begrundelse for fritagelse 

2 Plan" personens beskæftigelsesmål, som så vidt muligt 
skal være rettet mod beskæftigelse inden for områder, 
hvor der er behov for arbejdskraft. 

LAB  §28 For personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, 5-7, 11, 13 og 
14, kan planen tillige indeholde aktiviteter, der kan 
stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og 
sociale tilstand med henblik på, at personen 
efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov. 
 

Kommunerne ønsker at udvide målgruppen for tilbud til også at omfatte  
 
§ 2, nr. 1 (forsikrede ledige), nr. 2 (jobparate kontanthjælpsmodtagere) og nr. 9 
(unge under 18 år) 

LAB § 30A For at få sin sag forelagt rehabiliteringsteamet, skal 
borgeren have lavet en rehabiliteringsplan.   

Fritagelse fra udarbejdelse af den forbedrende rehabiliteringsplan, som led i 
samling af Én plan til borgeren.  
§30A kan være en barriere for en fleksibel, helhedsorienteret plan afstemt med 
borgeren.  

BAB §52 §52stk. 3. "Min Plan" efter stk. 1 skal indeholde 
oplysninger om 
1) personens beskæftigelses- eller uddannelsesmål, jf. 
dog stk. 4, planer for tilbud, eventuelle test og andre 
aktiviteter, 
2) eventuelt aftalte tilbud, test og andre aktiviteter, 
3) ansvar for tilmelding til tilbud, test og andre 
aktiviteter, såfremt personen selv skal tilmelde sig, 
4) tidspunkt for påbegyndelse af aftalte tilbud, test og 
andre aktiviteter og 
5) ansvar og tidspunkt for opfølgning. 
 
§ 52, stk. 5. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, 
nr. 12 og 13, og som får uddannelsespålæg efter § 21 b i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal "Min Plan" 
udover det i stk. 3 nævnte, indeholde oplysninger om 
frist for uddannelsespålæggets trin. Uddannelsesmål 
skal fremgå fra trin 2, jf. § 21 b, stk. 4, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

§52 kan være en barriere for en fleksibel, helhedsorienteret plan afstemt med 
borgeren.  
Kommunerne ønsker at indholdet i Min Plan i højere grad tilpasses individuelt i 
forhold til typen af tilbud der indgår i planen. 
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