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Læring og inspiration 

fra frikommunerne om Én plan



Forskningen
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• Et voksende forskningsfelt

• Bygger bl.a. på erfaringer fra 

sundhedsområdet (integrated care)

• Samme type af udfordringer 

• Trends: Kompleksitet, borger-

forventninger, forandringshastighed

• Styringskrise: Bureaukrati og NPM…
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Frikommuneforsøg - midtvejsstatus
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• Frikommuneforsøget: 2016-2020

• Midtvejsstatus: 30.8. 2019

• Allerød, Ballerup, Fredensborg, 

Frederikssund, Furesø, Gribskov, 

Halsnæs, Helsingør og Hillerød



Fritagelser
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…fra sektorlovgivningens regler om 

udarbejdelse af særskilte planer

…fra lovgivningen, som giver dem 

mulighed for at organisere sig mindre 

sektoropdelt (andre enheder end jobcentret 

kan udføre opgaver omfattet af LAB loven 

…fra procesmål, som giver en processuel 

fleksibilitet i forhold til mødekadencer, stille 

ret og pligt-tilbud i bero m.m.



Integreret
sagsbehandling

Koordineret
sagsbehandling

Traditionel
sagsbehandling



Tillid til kommunen

Akut støtte

Familiens ressourcer

Mål og drømme



Borgeren i centrum

Én plan

Borgerrettet sagsbehandling

Løbende opfølgning
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• Det giver en anden selvtillid, at det ikke er noget, man gør for 

kommunens skyld. [...] og det gør jo forskellen, at det er mig 

selv der presser mig og ikke de andre, der presser mig. Det er 

jo vildt for mig at opleve, at ligeså snart jeg laver noget jeg 

godt kan lide, så kan jeg en hel masse. Jeg har jo aldrig 

kunne gå i skole, og det har været det, det har været bygget 

op om. Så jeg har fået den forståelse, at jeg ikke duede til 

noget. (Borger, C5)

Borgeren i centrum



10

En empowerment tankegang:

• Mere helhedsorienteret og 
overskuelig indsats 

• Mestre eget liv 

• Tættere på arbejdsmarkedet 



11Kilde: Hillerøds ungeindsats 
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• Det giver bare mening. At lave en fælles og samlet 

handleplan. Når borgeren møder mig, så ved de godt, at der 

er en plan, og det er den der gælder. Den bliver ikke justeret 

eller ændret uden at alle er inddraget. Det er det jeg prøver at 

videreføre, når jeg sidder på kommunen. (Medarbejder, C9).

• Jeg er helt sikker på, at det giver mening at lave én plan, og 

jeg er helt sikker på, at det virker. At vi ikke spænder ben for 

hinanden som tidligere. (Leder, F3)



Koordinerende sagsbehandling
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• Formål: At skabe en bedre koordination på tværs
• Eksisterende organisering og myndighedsroller bevares 
• Resultat: Nye samarbejdsmåder i den eksisterende 

struktur
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• Teams kan gå på tværs af myndighedsroller (fx 
jobcenter og det sociale område) 

• Teams kan gå på tværs af myndighed og udførere

Princip: To parter bringer hver deres redskabskasse 
med til bordet 
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• Én sagsbehandler med en tværgående redskabskasse i 
flere myndighedsområder (evt. også udfører opgaver)

• Myndighedspersoner sidder sammen: Mulighed for at 
sparre med hinanden 



Opfølgning – fører det til progression?
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• Tæt fokus på sagerne: 
Behov for 
progressionsmålinger

• BIP-indikatorer: Start, 
hver 6. måned, slut 

• Svært at implementere: 
Fjerner fokus i samtalen! 



Meningsfulde spørgsmål for borgeren
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1. Indsatsens bidrag til aktuel situation
2. Ressourcer (fysisk, psykisk)
3. Netværk (familie, venner, uddannelse 

m.m.)
4. Oplevelser af samarbejde med andre
5. Fremtidsperspektiv som følge af 

indsatsen

VIVE supplerer med kvalitative 
casebeskrivelser



Oplever 
en tæt 
kontakt

Jeg har 
overblik

Oplever
mere 

ejerskab

Kommunen 
arbejder 

for os

Kommunen 
hører 
mig

Så hvad siger borgerne…?
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55%

64%

34%

26%

9%

8%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeg er motiveret for at arbejde med En Plan

Arbejdet er relevant for min afdeling

Meget enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Meget uenig

Stor motivation blandt medarbejderne



Implementering – hvad er barriererne?
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• Økonomi: Spare dagsorden, 

kassetænkning

• Stadig forskellige fagsystemer

• Mangler it-platform

• Skeptiske ledere 

• Utryghed hos medarbejderne 

(høflighedsbetændelse)
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1. Vær tålmodig – kræver tid og 

vedholdenhed

2. Fokusér på ledelse på tværs 

(tværgående budgetter) (og IT)

3. Vær strategisk (ikke ideologisk) 

– hvad er målet?

4. Skab incentives for indsatsen –

økonomisk, administrativt, fagligt

5. Gør den borgerinddragende 

tilgang endnu bedre!

De 5 gode råd


