
Forsøgstitel Èn borger èn plan 

Forsøgsperiode 1. juli 2017 til 1. juli 2020 

Forsøgsindhold Frikommuneforsøget i Allerød Kommune har til formål at forbedre 
kommunale indsatser for borgere med komplekse problemstillinger og 
dermed fremme borgernes muligheder for at indgå på arbejdsmarkedet, såvel 
som deres generelle livsduelighed og glæde.  
 
Kontakten til de mange forskellige sagsbehandlere og medarbejdere, 
forskellige handleplaner og parallelle indsatser er svære at navigere i, og 
skaber i nogle tilfælde mistillid til kommunen og giver ikke borgerne mulighed 
for at udnytte deres ressourcer optimalt i indsatserne.   
 
En væsentlig del af problemstillingen er den sektoropdelte lovgivning, som 
fokuserer på enkelte aspekter af borgerens samlede liv.  
 
Med frikommuneforsøget opnår Allerød Kommune en række undtagelser fra 
ellers gældende lovgivning, så borgere kan tilbydes én samlet plan, og en 
helhedsorienteret sagsbehandling, der tager afsæt i den enkelte 
borgers/families ressourcer og udfordringer.  
 
Kommunen vil ved at gøre brug af en række paragraffritagelser udvikle og 
afprøve bæredygtige og tværgående løsninger, som vil betyde, at borgere 
med komplekse problemstillinger i højere grad inddrages i tilrettelæggelse af 
en målrettet og helhedsorienteret plan.  
  
De centrale og gennemgående mål for forsøgene er, at borgere med 
komplekse problemstillinger oplever en større grad af sammenhæng og effekt 
af indsatser, samt en positiv progression i løsningen af de problemer, han eller 
hun er udfordret af.  
 
Det indebærer øget inddragelse af borgeren i fastsættelse af mål, indsatser og 
beslutninger.  
  
For at arbejde sammen med borgeren omkring progressionsmål for dennes 
samlede livssituation (beskæftigelse, socialt, forsørgerrolle overgang fra barn 
til voksen etc.), kræver det et opgør med faglige og organisatoriske siloer.  
  
Med forsøget samles alle mål og indsatser i én samlet handleplan er, at 
borgeren/familien skal opleve, at en koordineret og sammenhængende 
sagsbehandling blandt andet betyder:  
  

- at borgeren hjælpes med at finde en hurtigere vej til arbejdsmarkedet  
- at borgerens mestringsevne til at handle på egne vegne i eget liv øges  
- at borgerens trivsel øges  

 
Pr 1.januar 2018 har Allerød Kommune frihed til at tilrettelægge kontakt, 
proces og indhold sammen med borgeren. Kommunen kan selv tilrettelægge 
det individuelle kontaktforløb, samt opfølgning herpå sammen med borgere, 
der er omfattet af målgruppen, og som modtager en ledighedsydelse. Det 



betyder, at indhold i samtaler og kontaktforløb, samt opfølgning på delmål 
kan ske i forhold til de overordnede mål, som er fastsat sammen med 
borgeren i Én plan – og som altid vil have et beskæftigelsesrettet indhold. Det 
skaber råderum til at vurdere fagligt ud fra borgerens specifikke ressourcer og 
behov, hvad der vil gavne borgeren i forhold til at nå sine mål. Ligeledes 
hvornår det er hensigtsmæssigt at mødes igen og følge op på borgerens mål 
og/eller delmål. 
Det skal blot sikres, at den samlede målgruppe i indsatsen modtager omtrent 
det samme gennemsnitlige antal møder, de ville være berettiget til i henhold 
til ordinære bestemmelser på beskæftigelsesområdet og som følge af 
Serviceloven. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling 
til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. 
Målgruppen er overordnet borgere, der modtager hjælp fra flere fagområder.   
 
Pr. 1. juli 2018 bliver det endvidere muligt for kommuner af lægge aftaler om 
mentorordninger ind i en plan 

Forsøgshjemmel Byrådet har besluttet at gøre brug af følgende fritagelsesmuligheder i  
 

Lov om frikommunenetværk nr. 658 af 08.06.2017 med de ændringer der følger 
af lov nr. 1570 af 19. december 2017, lov nr. 749 af 8. juni 2018 og lbk nr. 831 
af 25. juni 2018.. 
 
Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og 
Indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og 
videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v. Bekendtgørelse nr. 841 af 
22.06.2017. 
 
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og 
sygedagpengeområdet, 
 
Bekendtgørelse nr. 1255 af 24.11.2017 med de ændringer der følger af BEK 
nr. 529 af 23. maj 2018: 
 
§ 26 der vedrører mulighed for at samle de beskæftigelsesrettede planer og 
planer efter serviceloven i en plan, herunder; min plan, plan for 
sygedagpengeopfølgning samt rehabiliteringsplanens indsatsdel i borgerens 
samlede plan. Det gælder følgende paragraffer i Serviceloven: § 140 for børn 
og unge § 141 for voksen § 70 støtte til forældre med anbragte børn 
§ 27, der vedrører, at frikommunerne er undtaget fra reglerne om særskilt at 
udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel. 
§28 der vedrører muligheden for at lade den kommunale 
beskæftigelsesindsat varetage af en anden enhed end jobcentret. 
§ 29, der vedrører, at frikommunerne kan fastlægge tilrettelæggelsen af det 
individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 og § 73 a i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 2, nr. 1-4, 6, § 2, 
nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, § 2, 
nr. 11 og 12-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og har komplekse og 
sammensatte problemer. § 32, der vedrører, at frikommunerne selv 
fastlæggertilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal 



gennemføres efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for 
personer, der er omfattet af § 2 i samme lov, og som har komplekse 
og sammensatte problemer. § 33, der vedrører, at frikommunerne er 
undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvornår en 
person, der er omfattet af § 2 i samme lov, og som har komplekse 
og sammensatte problemer, senest skal påbegynde et tilbud. 
§§30 og 31 der vedrører muligheden for at fastlægge rammer for 
opfølgningsforløbet for sygemeldte 
§ 32 der vedrører muligheden for at tilrettelægge det individuelle 
kontaktforløb 
§33 der vedrører seneste tidspunkt for seneste tidspunkt for påbegyndelse af 
tilbud.  
§34 der vedrører integrering af mentoraftale i handleplanen 
 

Byrådsbeslutning  Byrådet har truffet beslutning om at indgå i frikommunenetværket ”En plan for en 
sammenhængende indsats sammen med borgeren” sammen med otte andre 
sjællandske kommuner d.26.5.2016 
 
Byrådet har truffet beslutning om at anvende ovenstående forsøgsbestemmelser d. 
29.11.16 

Materiale  Lov om frikommunenetværk 
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg ll på beskæftigelses- og 
sygedagpengeområdet  
Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der 
gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om 
frikommuner m.v. 
 
 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191785
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191396
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191396
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192164
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192164
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192164

