
KL 
Finansministeriet 
Christiansborg Slotsplads 1 
1218 København K 

Sendt pr. mail til caw@fm.dk  og chrfu@fm.dk  

Høringssvar fra KL vedr, lovforslag om bi plan 

Finansministeriet har den 12. februar 2018 sendt et udkast til lov om æn-
dring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov 
om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love (Mulig-
hed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte 
problemer) i høring. Lovforslaget udmønter aftalen om etablering af hjem-
mel til &I samlet plan, der blev indgået af KL og regeringen i økonomiaf-
talen for 2018. 

Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden 
for høringsfristen. KL fremsender derfor her et foreløbigt høringssvar og 
vil fremsende eventuelle endelige bemærkninger, hvis den følgende poli-
tiske behandling giver anledning til ændringer. KL tager endvidere forbe-
hold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget. 

Nedenfor opsummeres KL's hovedbudskaber: 

Et vigtigt første skridt 
• Forslaget er starten, men ikke målet — behov for flere ændringer 
• Lovgivningernes silotænkning smitter af på kommunal praksis 
• Øget sammentænkning vil gavne alle 

Behov for fokus på helheden i borgerens udfordringsbillede 
• Vigtigt at kunne inddrage alle relevante indsatser 
• Undgå uhensigtsmæssig målgruppeafgrænsning 
• Behov for at tydeliggøre rammerne for arbejdet med Én plan 
• Alle børn skal indgå fra starten 

Øget sammenhæng på tværs forudsætter øget fleksibilitet 
• Procesregulering spænder ben for sammenhængende indsatser 
• Planen skal have afsæt i borgerens — ikke systemets — behov 
• Afhængighed af andre lovforslag kræver overgangsmuligheder 

Fælles indsatser kræver fælles viden 
• Én plan forudsætter bedre muligheder for datadeling 
• Datadeling skal komme hele sagsbehandlingsarbejdet til gode 
• Behov for justering af statslige dataregistreringsløsninger 

Behov for fokus på sammenhængsforståelsen frem for enkeltdelene 
• Behov for øget fokus på fællesmængden — bekendtgørelse 
• Stor og kompleks opgave, der kræver overgangsfase 

Dato: 9. marts 2018 

Sags ID: SAG-2017-04169 
Dok. ID: 2487990 

E-mail: MAP@kl.dk  
Direkte: 3370 3730 

Weidekampsgade 10 
Postboks 3370 
2300 København S 

www.kl.dk  
Side 1 af 8 



Et vigtigt første skridt 
KL og kommunerne har i efterhånden mange år efterlyst mulighed for at 
kunne lave &I samlet plan for borgere, der har komplekse problemer og 
derfor modtager indsatser på tværs af forskellige områder. Derfor er KL 
meget positive overfor, at regeringen med dette lovforslag tager det før-
ste vigtige skridt i retning af at understøtte kommunernes mulighed for at 
sikre sammenhængende og helhedsorienterede indsatser for borgere 
med komplekse problemstillinger. 

Lovforslaget er således et første vigtigt skridt i opgøret med lovgivnin-
gens silotænkning, som smitter af på den måde, kommunerne arbejder 
på. Det er imidlertid afgørende, at være opmærksom på, at dette lov-
forslag kun er første skridt og ikke endemålet. 

For at sikre reel understøttelse af kommunernes mulighed for at skabe 
sammenhængende og helhedsorienterede indsatser for borgerne, er der 
behov for også at sikre fællesskab om andre dele af myndighedsarbejdet 
med borgeren. Det handler bl.a. om at sikre mulighed for &I udredning, 
der tager højde for helheden i borgerens udfordringsbillede i stedet for at 
de enkelte lovgivninger kun tager dele heraf i betragtning. Det handler li-
geledes om øget fleksibilitet i sammensætningen af indsatser på tværs af 
lovgivninger, så det bliver nemmere for kommunerne at sammensætte 
den rigtige indsatspakke med udgangspunkt i borgerens behov. Endelig 
indebærer understøttelsen af en reel helhedsorientering også, at klagesy-
stemet fremadrettet også bør forpligtes til at se på borgerens helhed. 

KL ser meget frem til de næste skridt i retning af bedre understøttelse af 
kommunernes mulighed for at skabe helhedsorienterede indsatser for 
borgerne. Det vil være til stor gavn for borgerne, der forhåbentligt vil få 
mere effektive indsatser samt undgå frustration over manglende sam-
menhæng på tværs, og det vil have en afledt positiv effekt for hele sam-
fundet. 

Jf. ovenstående mener KL ikke, at de enkelte sektorlovgivninger i dag er 
tilstrækkeligt tænkt sammen på tværs, herunder at de tager højde for, at 
borgerne ofte modtager indsatser efter flere lovgivninger på samme tid. 
KL finder det derfor forkert, når det indledningsvist i lovbemærkningerne 
afsnit 2.1 står, at "Gældende ret på beskæftigelses-, social- og integrati-
onsområdet understøtter, at kommunerne tilrettelægger og koordinerer 
borgernes indsatser efter en sektorlovgivning med indsatser fra andre 
sektorområder". KL anerkender, at de nævnte lovgivninger kræver, at 
kommunerne tænker på tværs af områder. Men det er langt fra det 
samme, som at de dermed reelt understøtter et tværgående fokus. 

Det er ikke gjort med, at man i lovgivningen overordnet anfører, at man 
har pligt til at tænke på tværs. Det bør gennemsyre hele skrivningen af 
reglerne og understøttes ved at tydeliggøre, at eksempelvis bostøtte efter 
serviceloven og mentorer efter beskæftigelsesloven, der i bund og grund 
er samme ydelse, men med forskellige fokus, eksempelvis kan træde i 
stedet for hinanden. 
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1(1 
Behov for fokus på helheden i borgerens udfordringsbillede 
Udfordringerne for de borgere, der har de mest komplekse problemer, 
kan have meget forskelligartede udtryk. Der er derfor behov for at sikre, 
at den tværgående fælles indsats kan have fokus på alle dele af borge-
rens udfordringsbillede. Det nødvendiggør, at man ikke på forhånd af-
skærer udvalgte dele af borgerens problemer fra at indgå i den fælles 
indsats. 

Det er derfor vigtigt, at målgruppen ikke afgrænses ved krav om, at bor-
geren i forvejen skal være omfattet af minimum to eksisterende plankrav. 
Kommunerne leverer i dag mange indsatser, som ikke nødvendigvis afle-
der plankrav. Det gælder visse forebyggende sociale foranstaltninger li-
gesom det gælder kommunale sundhedsindsatser osv. At indsatserne 
ikke er omfattet af plankrav er dog ikke det samme som, at der ikke kan 
være behov for at samnnentænke de enkelte indsatser. Derfor opfordrer 
KL kraftigt til, at man ikke lader eksisterende plankrav eller andre koblin-
ger til eksisterende indsatser, fx at borgeren er sygemeldt efter kategori 
2, være en del af målgruppedefinitionen. Det vil risikere at skabe en 
uhensigtsmæssig indsnævring af målgruppen. Det er kompleksiteten i 
borgernes behov, der bør være afgørende. 

I forlængelse af ovenstående er det ligeledes afgørende, at kommunerne 
får mulighed for at indtænke indsatser, som ikke er omfattet direkte af 
lovforslaget. Det vil eksempelvis være meget uhensigtsmæssigt, hvis 
kommunerne ikke kan inddrage fx kommunale sundhedsindsatser i sam-
mentænkningen af helhedsindsatsen til borgeren. KL ser derfor gerne, at 
det gøres tydeligt, at alle borgerens indsatser kan sammentænkes inden 
for rammen af bi plan, uagtet at lovforslaget ikke tillader, at alle sektor-
plankrav erstattes af bi plan. 

Hensigten med lovforslaget om bi plan er at give hjemmel til at kommu-
nerne kan udarbejde én fælles plan på tværs af områder i stedet for at 
hvert område skal udarbejde egne sektorspecifikke planer. Såfremt der 
sker den nødvendige IT-understøttelse, vil dette udover bedre indsatser 
til borgerne også kunne bidrage til at mindske de administrative ressour-
cer til sagsbehandling. 

Imidlertid er lovforslaget i sit ordvalg flere steder utydeligt på, om bi plan 
reelt kan erstatte en given sektorplan, eller der i stedet er tale om, at kra-
vet om sektorplanen fastholdes, hvorfor der kun er tale om, at dele herfra 
kan kopieres over i &) plan. Forvirringen opstår, fordi man mange steder 
skriver, at indholdet af en specifik sektorplan "kan indgå" i bi plan. KL 
opfordrer til at man fjerner denne tvivl ved i stedet at skrive, at bi plan 
kan "erstatte" sektorplanen. 

Hvis man med &) plan skal undgå blot at erstatte hidtidige snitflader med 
nye snitflader er det jf. ovenfor afgørende, at de indsatser, der kan indgå 
dækker hele paletten af borgernes udfordringsbillede. Særligt på to områ-
der synes der fortsat at være et stykke vej, før dette mål nås. 

For det første beskriver lovforslaget, at uddannelsesområdet omfattes af 
En plan. Der henvises til, at der skabes hjemmel hertil i Forslag til lov om 
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KL 
ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til ud-
dannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år). 
Dette lovforslag har været i høring. Imidlertid indeholder det ikke hjemmel 
til, at uddannelsesplanen kan erstattes af En plan. Det er vigtigt, at denne 
nødvendige hjemmel sikres enten i det nævnte forslag eller i dette lov-
forslag. 

For det andet er det med det nuværende lovforslag meget svært at se, 
hvordan børn og unge under 16 år med indsatser efter serviceloven kan 
indgå i En plan. Det fremgår intet sted af selve bestemmelserne, og der 
er modsatrettede signaler i lovens bemærkninger. Det fremgår dog tyde-
ligt, at kommunerne fortsat vil være forpligtede til at udarbejde en sær-
skilt § 140-handleplan for børnene og de unge. Problemerne for børn og 
unge kan sjældent ses uafhængigt af deres forældre og de familiemæs-
sige relationer, de indgår i. Derfor bør lovforslaget understrege i meget 
højere grad, end det gør pt., at En plan også skal kunne være familiens 
plan. 

På den baggrund finder KL det også naturligt, at børnene udfordringer 
skal tænkes ind fra start. Der vil kunne opstå særlige situationer, hvor det 
ikke er hensigtsmæssigt, fx hvor forældrene er skilt, at parterne får ind-
sigt i hinandens private forhold gennem En plan. I disse tilfælde skal det 
selvfølgelig være muligt for kommunen at vurdere, hvorvidt det er hen-
sigtsmæssigt, at der laves en familiens plan. Men det klare udgangspunkt 
bør dog være, at familien betragtes som en helhed og børnene og derfor 
SEL § 140-handleplanen uanset barnets alder er inkluderet. Som lov-
forslaget er udformet nu vender det den anden vej, nemlig at børnene 
ikke skal indgå i &I plan, men undtagelsesvist kan inkluderes heri. En 
plan vil potentielt kunne være et vigtigt redskab til at sikre bedre over-
gange fra barn og ung til voksen, men det kræver, at man ikke isolerer fa-
milieafdelingernes arbejde, som lovforslaget gør pt. 

Set i lyset af, at familieafdelingens arbejde med udsatte børn og unge 
som udgangspunkt holdes uden for arbejdet med En plan virker det umid-
delbart selvmodsigende, at det flere steder i lovforslaget understreges, at 
indsatserne i regi af En plan skal tilrettelægges "under hensyn til et barn 
eller en ungs særlige behov for særlig støtte". Hvordan skal kommunerne 
kunne tage dette hensyn, når de som udgangspunkt ikke må inddrage ar-
bejdet med børnene/de unge? 

Derudover finder KL det besynderligt, at man jf. ovenfor fremhæver børn 
og unge som en målgruppe, der skal tages særligt hensyn til. Der skal ta-
ges hensyn til alle særlige behov. Og det kan være lige så relevant at 
tage hensyn til særlige behov i andre dele af familien, fx hos en ægte-
fælle med handicap. 

KL vurderer, at lovforslaget omfatter de fleste af de relevante kommunale 
sektorplaner. Det er således et godt sted at starte, at give den øgede 
fleksibilitet inden for kommunen. Imidlertid vil det være ønskeligt, at man 
på sigt tilstræber, at planen også dækker på tværs af stat og regioner. 
Således kan det være relevant fremadrettet også at overveje mulighe-
derne for at lade indsatser i regi af fx forløbsplaner fra hhv, sygehuse og 
almen praksis og Kriminalforsorgens planer indgå i arbejdet med En plan. 
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KL 
Øget sammenhæng på tværs forudsætter øget fleksibilitet i reglerne 
Hvis kommunerne på optimal og ubureaukratisk vis skal kunne sikre bor-
gerne sammenhængende indsatser på tværs, så er der behov for en 
større fleksibilitet i reglerne, end der er i dag. 

Af lovens bemærkninger fremgår det, at der ikke stilles indholdsmæssige 
eller organisatoriske krav til arbejdet med En plan. Det er en sandhed 
med moderationer, fordi lovforslaget ikke gør op med de indholdsmæs-
sige og organisatoriske krav, der i dag følger de enkelte sektorplaner. Ek-
sempelvis står der flere steder, at "indholdet vil afhænge af (...) de speci-
fikke krav, der kan følge heraf i de enkelte sektorlovgivninger". 

Det er korrekt, at der ikke stilles nye krav oven på dem, der i forvejen 
fremgår af sektorlovgivningerne. Men summen af de eksisterende krav er 
også svære nok at håndtere. Jf. senere bør man derfor i stedet arbejde i 
retning af at mindske disse krav, og det bør ske allerede i dette lov-
forslag. 

Der er på tværs af de omfattede lovgivninger ikke enighed om, hvad ind-
holdet af en handleplan skal være. I nogle lovgivninger er indholdskra-
vene meget overordnede beskrevet, mens de i andre lovgivninger er me-
get detaljeret beskrevet. I sidstnævnte tilfælde har flere af de krævede 
oplysninger i høj grad karakter af dokumentation. Dokumentationen er 
bagudskuende og systemets behov. Det er derfor sjældent vigtigt at for-
midle til borgeren. Planen bør være fremadskuende med fokus på mål og 
midler til at nå dertil. 

Hvis En plan skal honorere samtlige indholdskrav på tværs af de forskel-
lige sektorlovgivninger, risikerer det at blive nogle meget lange handle-
planer, som blot akkumulerer oplysningerne fra de forskellige sektorpla-
ner, hvoraf nogle også vil være helt eller delvist overlappende. Det vil re-
sulterer i nogle uoverskuelige planer, som ikke nødvendigvis tilgodeser 
borgerens behov. En plan bør også være et dialogværktøj mellem borge-
ren og kommunen. Men det forudsætter, at En plan bliver overskuelig og 
sætter fokus på det, der er vigtigt for borgeren. Kommunerne skal selvføl-
gelig stadig dokumentere grundlaget for de forskellige indsatser, men det 
bør kunne ske andetsteds end i regi af En plan. Kommunerne bør derfor 
overlades større frihed til at definere indholdet af En plan, herunder også 
at fravælge indholdsdele fra visse sektorplaner, end lovforslaget umiddel-
bart lægger op til. 

Lovforslaget sikrer, at kommunerne får mulighed for at henlægge jobcen-
trets opgavevaretagelse for En plan til en anden enhed i kommunen. Det 
er en vigtig forudsætning for at kunne tilrettelægge arbejdet med En plan 
fleksibelt. Den organisatoriske skærmning af jobcentrets opgavevareta-
gelse, som der i dette konkrete tilfælde fritages fra, er imidlertid en væ-
sentlig hindring for generelt at kunne arbejde mere sammenhængende 
med udgangspunkt i borgerens samlede udfordringsbillede. KL skal der-
for opfordre til, at denne organisatoriske barriere for sammenhængende 
indsatser generelt ophæves. 
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KL 
På sigt er der generelt behov for friere rammer for kommunernes opgave-
varetagelse, hvis man for alvor ønsker at understøtte mere helhedsorien-
terede indsatser. De forskellige lovgivninger er i dag i større eller mindre 
grad præget af procesregulering. Det kan eksempelvis handle om tidsfri-
ster og krav til indhold af samtaler mv. Procesreguleringen påvirker sags-
behandlingen, så overholdelse af disse krav kommer til at fylde ufor-
holdsmæssigt meget. Og overholdelsen af proceskravene kan i visse til-
fælde kollidere med hensynet til borgerens behov. 

KL ønsker derfor, at procesreguleringen fremadrettet begrænses i de for-
skellige lovgivninger, og at der i stedet i højere grad sættes fokus på mål 
og effekt for borgeren. Det er sidstnævnte, der skaber forskel for borge-
ren — ikke overholdelse af proceskrav. Så længe man beder kommunerne 
arbejde helhedsorienteret med sammenhængende indsatser på tværs 
uden at løsne op for procesreguleringen, så svarer det til at kræve, at 
kommunerne trykker på speederen, men samtidig skal have håndbrem-
sen trukket. 

En af de lovgivninger, der i høj grad præges af procesregulering er den 
nugældende Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Derfor er det 
også essentielt for lovforslaget om En plan, at der forventes at blive over-
ladt kommunerne mere processuel fleksibilitet med den forventede kom-
mende forenkling af LAB-loven. Imidlertid er resultatet af forenklingen 
endnu ikke kendt, og den nye LAB-lov vil ikke være trådt i kraft den 1. juli 
2018, hvor loven om En plan forudsættes at træde i kraft. KL efterlyser 
derfor, at lovforslaget eksplicit forholder sig til overgangsperioden frem 
mod den nye LAB-lovs ikrafttrædelse, herunder også hvad regeringen vil 
gøre for at sikre den nødvendige processuelle fleksibilitet, hvis LAB-loven 
ikke sikrer de nødvendige forenklinger. 

Lovforslaget om En plan hviler i høj grad på de fritagelser, som frikommu-
nenetværket om "En plan for en sammenhængende indsats sammen 
med borgeren" har fået. Frikommunenetværket har imidlertid fået flere fri-
tagelser end nærværende lovforslag hjemler. Det drejer sig bl.a. om frita-
gelser i forhold til ret- og pligt-tilbud i beskæftigelseslovgivningen. Frita-
gelserne har muliggjort, at man kan sammensætte indsatserne effektivt 
med udgangspunkt i borgerens behov. Det handler ikke om at tilside-
sætte rettigheder og pligter, men at bruge dem på en hensigtsmæssig 
måde. KL mener, at loven om En plan som minimum bør give samme 
muligheder, som der er givet i frikommunenetværket, da de af såvel kom-
munerne som staten er blevet fundet afgørende for at kunne levere den 
tiltænkte helhedsorienterede indsats for borgerne. 

Fælles indsatser kræver fælles viden 
Det er en afgørende forudsætning for at kunne sikre helhedsorienterede 
og sammenhængende indsatser på tværs af områder, at man også kan 
dele viden om borgeren på tværs af områder. Det vil samtidig være i bor-
gerens interesse, at vedkommende ikke skal genfortælle sin historie for-
fra, hver gang vedkommende møder en ny myndighedsperson. 

Det er derfor altafgørende for effekten af lovforslaget om En plan, at der 
sikres bedre mulighed for at dele data på tværs til sagsbehandlingsfor- 
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KL 
mål. Hjemlen hertil forudsættes etableret i forslaget til ny Databeskyttel-
seslov. Hvis dette lovforslag mod forventning ikke tilvejebringer den nød-
vendige hjemmel, forudsætter KL, at regeringen tager andre initiativer 
hertil. 

Lovforslaget om En plan knytter imidlertid muligheden for lettere datade-
ling snævert til formålet om udarbejdelse af En plan. Det finder KL meget 
uhensigtsmæssigt af flere årsager. 

For det første bør kommunernes mulighed for at lave sammenhængende 
forløb ikke alene begrænses til de borgere, der takker ja til et tilbud om 
En plan. Det kan sagtens være relevant — både for borgeren og for kom-
munen — at der deles oplysninger på tværs, uden at det er koblet til udar-
bejdelsen af en handleplan. 

For det andet er det for sent først i forbindelse med udarbejdelsen af En 
plan at kunne dele data. Delingen af data er særligt relevant i udrednin-
gen af borgerens behov, som tidsmæssigt ligger forud for udarbejdelsen 
af planen. Hvis muligheden for datadeling først indtræder i forbindelse 
med udarbejdelsen af planen vil meget af formålet derfor være forspildt. 

I overensstemmelse med, at det er afgørende for sikringen af helhedsori-
enterede indsatser, at man tager afsæt i borgerens samlede udfordrings-
billede, så er det også afgørende at alle relevante data kan deles. Det vil 
således også være relevant, at man kan dele sundhedsoplysninger, her-
under også speciallægeerklæringer. KL opfordrer derfor til, at man over-
vejer, om reglerne i tilstrækkeligt omfang understøtter deling af alle rele-
vante data. I forlængelse heraf skal det naturligvis siges, at KL fortsat un-
derstreger behovet for opretholdelse af borgerens retssikkerhed. 

En del af formålet med muligheden for at udarbejde En plan er også at 
understøtte effektiv sagsbehandling. I den sammenhæng er det også væ-
sentligt at sikre, at de forskellige lovgivninger ikke stiller krav, der på 
tværs af områder kræver dobbeltregistrering af de samme oplysninger. 

KL er bekymret for, at lovforslaget ikke indebærer et opgør med dobbelt-
registreringer. Lovforslaget fritager udelukkende for registrering af plan-
beskrivelse til DFDG (på beskæftigelsesområdet). Øvrige oplysninger 
skal dermed fortsat registreres i kommunale fagsystemer, og sendes til 
DFDG. Der er ikke forholdt sig til, hvordan det spiller sammen med vali-
deringerne i DFDG, og om det kræver særskilt hjemmel, at dette undla-
des. Derudover finder KL det uklart, hvordan Det fælles datagrundlag i 
Undervisningsministeriet (Ungedatabasen) skal spille sammen med Det 
fælles datagrundlag (DFDG) på beskæftigelsesområdet i STAR. Der bør 
sikres løsninger, der understøtter, at oplysningerne kun skal registreres 
&I gang men stadig være til rådighed på tværs af områder. 

Lovforslaget lægger op til, at Integrationskontrakten skal være formkravet 
for En plan for integrationsborgere. KL mener umiddelbart, at det kan 
være udmærket at tage udgangspunkt i integrationskontrakten og have 
den som formkrav. Men det kræver, at jobcentrenes it-løsninger tilrettes, 
så det bliver muligt at samle den helhedsorienterede indsats i integrati-
onskontrakten. Den nuværende skabelon vurderes ikke egnet, herunder 
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lig hilsen 

KL. 
indeholder den dokumentationselementer, der reelt ikke er relevant for 
den fremadrettede indsats, jf. ovenfor. 

Behov for fokus på sammenhængsforståelsen frem for enkeltdelene 
Man kan skrive et lovforslag om En plan på to måder. Enten kan man 
tage afsæt i det overordnede formål og tegning af løsningen og med af-
sæt heri beskrive, hvordan man kan indpasse de eksisterende krav. Al-
ternativt kan man tage afsæt i de eksisterende krav og beskrive, hvordan 
de kan justeres hver især uden nødvendigvis heri at tydeliggøre den 
større sammenhæng. Dette lovforslag baseres på den sidste model. 

Slutresultatet er forhåbentlig det samme. Men det kan på grund af afsæt-
tet i de eksisterende enkeltdele være svært at få den nødvendige sam-
menhængsforståelse. KL skal derfor opfordre til, at sammenhængsforstå-
elsen skrives meget tydeligere frem i såvel bestemmelserne som i lovbe-
mærkningerne. Det kan bl.a. handle om i bestemmelserne at tydeliggøre 
muligheden for familiens plan, ligesom det kan handle om at vise fleksibi-
liteten frem for fokus på fastholdelse af eksisterende sektorkrav. Det er 
vigtigt for at få den rette forståelse af formålet samt at tydeliggøre, hvor-
for En plan er så vigtigt et skridt i den rigtige retning. 

I forlængelse af ovenstående vil KL opfordre til, at der udarbejdes en be-
kendtgørelse om En plan, der i højere grad end lovforslaget primært har 
fokus på fællesmængden på tværs af de forskellige lovgivninger frem for 
enkeltjusteringer inden for de enkelte lovgivninger. Den bør således et 
sted samlet beskrive de generelle rammer for arbejdet med En plan. En 
sådan bekendtgørelse kan være en afgørende hjælp, fordi lovforslaget 
om En plan udlægger nye spor for kommunernes arbejde med borgeren. 
Det er en kompleks opgave, som staten bør understøtte bedst muligt. 

KL finder det positivt, at der lægges op til at gennemføre en evaluering. 
Det er en stor og kompleks opgave, hvorfor der vil være behov for en vis 
overgangsfase. Dette gælder ikke mindst, fordi lovforslaget foreslås at 
træde i kraft den 1. juli 2018. Der vil således være meget kort tid for kom-
munerne at forberede sig på de nye muligheder, ligesom det er tvivlsomt, 
om arbejdet i tilstrækkeligt omfang vil være understøttet fra start, herun-
der med supplerende bekendtgørelses- og/eller vejledningsmateriale, it-
understøttelse osv. 
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