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PITSTOP 8 

ODENSE KOMMUNE 

NÅR BESKÆFTIGELSE 
OG SOCIALINDSATS 
GÅR HÅND I HÅND

I Odense Kommune er Beskæftigelses- og Socialforvaltningens vigtigste opgave at få odensea-
nerne i job eller uddannelse – det er kerneopgaven. Jobrådgivere holder samtaler med de ledige – 
samtaler, der skal lede den ledige på vej mod et job. Virksomhedskonsulenter netværker med virk-
somheder og skaffer praktikpladser i hus. Men i forvaltningen er der også medarbejdere, der ikke 
ligeså åbenlyst arbejder med at få borgerne i uddannelse eller job. Til gengæld arbejder de åben-
lyst sammen med resten af forvaltningens medarbejdere om kerneopgaven. Det er altså ikke kun 
jobrådgiveren og virksomhedskonsulenten, der løfter kerneopgaven – det gør alle medarbejdere. 
For der er også borgere, der har andre problemer, end at de mangler et job eller aldrig har fået sig 
en uddannelse. 

ALLE INDSATSER ER ET SKRIDT PÅ VEJEN MOD JOB OG UDDANNELSE
Der kan være mange årsager, til at en ledig ikke har sig et arbejde eller har fået sig en uddannelse. 
For nogle er årsagerne sociale og/eller helbredsmæssige problemer. Det kan være kvinden, der 
lider af angst i sådan en grad, at hun har svært ved at få og holde på et arbejde. Eller manden, der i 
mange år har haft et alkohol- og stofmisbrug der gør det svært at komme på arbejde hver morgen. 
Det kan også være ham, der har været ledig så mange år, at han har mistet troen på sig selv og mo-
tivationen til at arbejde. Fælles for de borgere er, at de skal have en række supplerende sociale ind-
satser for at komme skridtet tættere på et job eller en uddannelse. Vejen kan være rigtig lang og 
resultaterne lægge mange år ude i fremtiden, men indsatsen er stadig et skridt på vejen. I Beskæf-
tigelses- og Socialforvaltningen ved vi, at når vi kobler og koordinerer beskæftigelsesrettede og so-
ciale indsatser, så bringer det vores ledige i job eller uddannelse – eller som minimum tættere på. 

VI HAR ÉN PLAN FOR BORGEREN – SAMMEN MED BORGEREN
Ledige i Odense Kommune har én samlet plan, der går på tværs af både sociale og beskæftigelses-
rettede indsatser. De får ”førertrøjen” på i deres eget forløb og ved altid, hvad der er næste skridt 
på vejen. Overblikket får de i én plan, der er grundstenen for, at borgeren kan tage ansvar for sit 
eget liv og finde motivationen til at komme videre. Det skal være de mest effektfulde indsatser, der 
sættes i gang for borgeren – og indsatserne skal spille sammen på tværs. Borgere, der både har klas-
siske beskæftigelsesindsatser og supplerende sociale indsatser skal altså opleve, at alle kontakt-
personer arbejder koordineret sammen og ved, hvad det næste og bedste skridt er for borgeren. 
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Medarbejdere, ledere og chefer i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal på samme måde have 
en oplevelse af, at medarbejdere med forskellige fagligheder samarbejder systematisk og koordi-
neret – alle sammen med målet om at få borgeren i job eller uddannelse. 

GENERISKE MODELLER FOR SOCIALE INDSATSER ER STILLADSET, DER BÆRER ÉN PLAN
Arbejdet med én plan er bygget op om en metodisk tilgang, der tager udgangspunkt i såkaldte 
generiske modeller. De generiske modeller viser, hvordan uddannelses- og jobrådgivere og andre 
specialister i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder sammen og det fælles mål at få bor-
geren i job eller uddannelse. Modellerne bakker altså op om arbejdet med én plan for borgeren.

Der er lavet to generiske modeller, der dækker over de borgere, der har en beskæftigelsessag i 
Odense Kommune, og som modtager en indsats efter Serviceloven (SEL) eller Sundhedsloven 
(SUL) i kommunen. Modeller er opdelt i: 

 • Indsatser, der er visiteret af visitationsteamet – f.eks. social vicevært og bostøtte. 
 • Indsatser, der er visiteret i indsatsen – f.eks. alkohol- og stofmisbrugsbehandling, krisecenter, 

forsorgshjem.

De bærende principper for modellerne er: 
1. Uddannelses-/jobrådgiver er koordinerende og har ansvaret for at opdatere borgerens plan i 

Fasit
2. Der er et tæt samarbejde mellem indsats og uddannelses-/jobrådgiver 
3. Vi holder fast i det, der fungerer
4. Vi bruger Fasit til alt kommunikation

ÉN PLAN – ÉT IT-SYSTEM 
I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden for, at betingelserne for arbejdet 
med én plan er mest optimale. Det skal være helt tydeligt for alle fagfolk i forvaltningen, hvem der 
har ansvaret for hvad – uanset om det er indkaldelser, koordinering, dokumentation eller noget 
andet. Og her spiller IT en stor rolle. Det skal være tydeligt, hvordan de forskellige dele i processen 
understøttes med IT-systemer. Derfor er det vigtigt, at alle har adgang til korrekte og opdaterede 
oplysninger om den enkelte borger, når der er brug for det. Det er også helt afgørende, at alt er 
samlet i ét system – det system er det IT-baserede fagsystem Fasit. Her sidder den ledige for bord-
enden sammen med jobrådgiveren som er ansvarlig for at koordinere borgerens indsatser. Når vi 
arbejder på denne måde, får vi både tilfredse borgere og tilfredse medarbejdere.  

Jane Findahl, koncernchef
Susanne Kvolsgaard, koncernchef
Odense Kommune
janfl@odense.dk
sla@odense.dk


