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EN BRED POLITISK AFTALE DER 
SKABER BEDRE RAMMER

Det er utrolig vigtigt, at vi nu – i 

kommuner og Folketing – holder 

hinanden fast på at efterleve aftalen, så 

borgere og medarbejdere rent faktisk 

kommer til at opleve friere rammer og 

færre bureaukratiske benspænd 

Aftalen repræsenterer et paradigmeskift i 

lovgivningens tilgang til mødet med borgerne. 

I stedet for flere regler og mere silotænkning 

får vi nu en helt klar tilkendegivelse fra 

Folketinget af, at medarbejdere og borgere i 

stedet skal have frihed til i fællesskab selv at 

finde frem til de bedste løsninger



4 AFGØRENDE ELEMENTER I EN NY HOVEDLOV 

BRED ADGANG TIL AT KUNNE 
TILBYDE EN HELHEDS-
ORIENTERET INDSATS

BEDRE OG FRIERE RAMMER TIL 
AT FINDE DE RETTE LØSNINGER 

SAMMEN MED BORGEREN 

AFSÆT I BORGERENS EGNE 
ØNSKER OG SYN PÅ

RESSOURCER OG BARRIERER 

FÆLLES FORMÅL OM 
BESKÆFTIGELSE OG ØGET 

LIVSMESTRING 



LOV OM HELHEDSORIENTERET INDSATS

FORMÅL
En helhedsorienteret indsats med 

udgangspunkt i samlede livssituation med 

henblik på øget livsmestring og beskæftigelse

MÅLGRUPPE
• Smal ”skal”-målgruppe og

• Bredere kan-målgruppe. 

• Borgeren skal give samtykke 

UDREDNING
Personen får ret til en tværgående og 

sammenhængende udredning

PLAN
• Ret til en helhedsorienteret plan, der 

erstatter andre handleplaner.

• Hvis udsatte børn, tilbydes en familieplan, 

som ikke erstatter andre planer

INDSATSKATALOG
• Udvalgte ydelser fra sektorlove

• Udvalgte ydelser fra sektorlove, såfremt 

personen også er i målgruppen efter 

sektorloven

• 4 nye ydelser (hjælpemidler, transport, 

individuel støtte og øvrig hjælp)



EN MÅLGRUPPE MED FLERE UDFORDRINGER



MED BORGERENS SAMTYKKE

FORUDSÆTNING

En borger kan alene blive 

omfattet af hovedloven, 

hvis borgeren giver 

samtykke hertil

FORMÅL

Styrke borgerens 

retssikkerhed

Styrke at indsatsen bygger 

på et samarbejde mellem 

borgeren og kommunen

Udgangspunkt i borgerens 

egne ønsker



ÉN SAMMENHÆNGENDE UDREDNING, ÉN PLAN 
OG ÉN SAMLET AFGØRELSE

• Udarbejdes i samarbejde med 

borgeren

• Tage afsæt i den enkelte borgers 

forudsætninger

• Anlægge et helhedssyn og sikre, at 

borgerens samlede og aktuelle

situation dækkes

• Fokusere på, hvad der skal til for, at 

borgeren kan mestre eget liv og 

komme i beskæftigelse

• Tage afsæt i, hvad borgeren selv

mener er barrierer 

En sammenhængende udredning

• Et redskab til at skabe overblik

• Samler mål, indsatser og aftaler

• Giver borgeren ejerskab

• ”Ikke alt skal være afdækket” = 

indsatser kan sættes i gang 

løbende

En helhedsorienteret plan

En samlet afgørelse = alle afgørelser skal ses i sammenhæng



INDSATSER I DEN KOMMENDE HOVEDLOV 

• Et redskab til at skabe overblik

• Samler mål, indsatser og aftaler

• Giver borgeren ejerskab

• ”Ikke alt skal være afdækket” = 

indsatser kan sættes i gang 

løbende

En helhedsorienteret plan

❖ Ny målgruppe for eksisterende indsatser, hvor en 

række bestemmelser løsrives fra sektorlovgivningen

❖ Henvisning til sektorlovgivningen, for øvrige relevante 

indsatser

❖ Fire nye forenklede indsatser, for hhv. individuel støtte, 

transport, øvrig hjælp og hjælpemidler 



INDSATSKATALOGET
Ny målgruppe for 

eksisterende indsatser

Henvisning til 

sektorlovgivningen

Fire nye forenklede 

indsatser



REGELFORENKLING PÅ 
BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Borgere, som får en 

indsats efter HOI, vil 

blive undtaget fra 

skærpet tilsyn 

Borgere, som får en indsats 

efter HOI, vil også undtages 

fra at møde nye krav om 

samtaler og tilbud ved 

ydelsesskift



KOMMUNERNE VÆLGER SELV ORGANISERING

FLEKSIBILITET

LOKALT TILPASSEDE LØSNINGER

EN KOORDINERET SAGSBEHANDLING

KAN TILPASSES ALLEREDE 

IGANGVÆRENDE ARBEJDE I 

KOMMUNERNE



IMPLEMENTERINGSSTØTTE

Implementeringssekretariat

Socialstyrelsen (formand), 

STAR og KL

Styregruppe

SOS (SÆM), STAR 

(BM), FM og KL

Løbende

inddragelse af 

nøgleinteressenter

Hvad?

Udvikle og gennemføre 

implementeringsaktiviteter i 5 moduler

Inddrage kommuner og interessenter

Hvorfor?

Fælles forståelse af retning, opfølgning og 

faglig forankring

Politisk ejerskab i kommune og stat



Modul 1: 
Formidling og 

kommunikation

Modul 2: 
Tværkommunale 
ledelsesnetværk 

Modul 3: 
Kompetence-

udvikling

Modul 4: Direkte 
implementerings-

bistand til 
kommunerne 

Modul 5: 
Partnerskabsko

mmuner 

DE 5 MODULER



Vi ved allerede ret meget – og kommunerne 
er i gang


