Det må vi nu …

Én handleplan
Alle borgere i den (af den enkelte kommune) afgrænsede målgruppe tilbydes én
sammenhængende plan, som går på tværs af de sektorer, borgeren er i berøring med.
De samlede mål i planen udvikles i tæt samarbejde med borgeren og skal ikke
referere ned i sektorspecifikke planer. Borgeren og kommunen fastsætter indhold i
planen efter borgerens behov. (Det specificeres i den enkelte kommune, hvem der
varetager opgaven sammen med borgeren)
Handleplanen skal ikke nødvendigvis rumme indhold fra alle de ordinære
sektorspecifikke planer, men indsatser, der indgår i jobafklaringsforløb,
ressourceforløb og sygedagpengeforløb (kat. 3) skal fremgå af den samlede
handleplan.
For de borgere, hvor der udarbejdes én plan, fritages kommunen for at udarbejde
planer i henhold til følgende paragraffer:
SEL §§140-141
SEL §54
SEL §70
LAB §§27-30 (Min Plan)
BAB 52 (Min Plan)
LAB § 30a (Rehabiliteringsplan - indsatsdelen)
LAB kap. 12a-12b
LAS § 50
LSD § 13c
Undtagelser i forhold til én handleplan
Kommunen fritages IKKE for at udarbejde planer på sygedagpenge- og
beskæftigelsesområdet. Her skal der stadig udarbejdes en plan, hvor det fremgår,
hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked
kan forbedres.
Kommunerne fritages IKKE fra at udføre den forberedende del af
rehabiliteringsplanen. Men det arbejde kan ses som et element under den samlede
paraply af udredning til den sammenhængende indsats, så afgørelsen fra
rehabiliteringsudredningen bidrager til de mål, som udarbejdes sammen med
borgeren.
Kommunerne fritages IKKE fra kravet om at udarbejde en plan for indsatsen over for
barnet eller den unge efter servicelovens § 140. De ordinære afgørelser og planer kan
integreres i den sammenhængende familieindsats, i det omfang det er muligt og
hensigtsmæssigt.
Forklaringen er, at det skal fremgå tydeligt, hvad der er mål og aktiviteter i henhold til
krav på det børnefaglige område. På den måde er det tydeligt, hvorledes der sættes

ind, og følges op i forhold til barnets eller den unges behov for støtte, og samtidig kan
indhold adskilles i forbindelse med søgning om aktindsigt eller videndeling med et
tilbud rettet mod barnet. Når afgørelser og øvrig dokumentation findes på barnets
sag, sikrer det barnets selvstændige adgang til at klage over afgørelser om støtte,
manglende handleplan, opfølgning mv. – også når indsatserne vedrører en forælder
med del i forældremyndigheden, som ikke er en del af forsøget/bor sammen med
barnet.
Opgaver i forbindelse med én handleplan
Kommunerne skal finde en måde at udforme én samlet plan, som ikke blot bliver en
samling af ovenstående planer, men én beskrivelse af tværgående mål, som går på
tværs af vores kendte faggrænser.
Kommunerne skal fortsat registrere til det fælles datagrundlag og det statistiske
datavarehus på beskæftigelsesdelen. STAR har på et møde med netværket
tilkendegivet, at de vil bistå med at finde løsninger på at undgå dobbeltregistrering,
såfremt det er muligt.

Ny organisering
Forsøget indebærer, at frikommunerne kan beslutte, at en anden enhed i kommunen
end jobcenteret kan udføre opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen
for personer omfattet af LAB, og som har komplekse og sammensatte problemer.
Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:
1) § 1 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i det omfang en frikommune
beslutter, at beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats helt
eller delvist skal varetages af en anden enhed i kommunen end jobcenteret,
2) § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, 2. pkt., i lov om organisering og
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., hvorefter beskæftigelsesindsatsen
skal udføres i jobcenteret, og
3) kapitel 1 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v., i det omfang en frikommune beslutter, at
beskæftigelsesindsatsen delvist skal varetages af en anden enhed i kommunen end
jobcenteret.
Opgaver i forbindelse med ny organisering
STAR har på møde med netværket tilkendegivet, at de vil bistå med at finde løsninger
på at undgå dobbeltregistrering, såfremt det er muligt. Dette samarbejde søsættes i
maj/juni 2017.

Procesfrihed
Kommunerne kan selv tilrettelægge det individuelle kontaktforløb for borgere, der er
omfattet af målgruppen, og som modtager en ledighedsydelse. Det betyder, at
opfølgning på mål kan ske i forhold til de overordnede mål, som er fastsat sammen
med borgeren – og som altid vil have et beskæftigelsesrettet indhold.
Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører
samarbejdet med arbejdsløshedskassen.
Kommunerne er forpligtet til at leve op til minimumsstandarden for de ordinære
kontaktforløb. Det vil sige, at den mål-opfølgning vi laver med borgeren, skal have
samme kvalitet i forhold til at få borgeren i beskæftigelse (eller tættere på
beskæftigelse), som et ordinært kontaktforløb ville have haft. Desuden skal borgerne i
målgruppen gennemsnitligt have det antal møder, de ville være berettiget til i henhold
til ordinære bestemmelser på beskæftigelsesområdet og som følge af Serviceloven.
Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:
1) § 16, stk. 1 og stk. 3-6 og 8, §§ 17-20 b, og 73 a, stk. 2-5, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb,
2) §§ 35, 36 og 38, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der
fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold.
3) § 13 b, stk. 1, 2 og 4 i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal fastlægge
opfølgning, herunder opfølgningsform og hyppighed.

