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Lovforslag 232 - Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til 
borgere med komplekse og sammensatte problemer 

Forslaget indeholder ændringer i: 

 Beskæftigelsesloven 

 Aktivloven - ”Min Plan – revalidering” kan afløses af ”Èn Plan” 

 Sygedagpengeloven – Der kan laves ”Èn Plan” for sygedagpengemodtagere – desuden kan 

”Èn Plan” erstatte rehabiliteringsplanens indsatsdel. 

 Serviceloven 

 Integrationsloven 

Beskæftigelsesloven: 

§1a Kommunalbestyrelsens opgaver efter denne lov varetages i jobcentre, jf. kapitel 2 i lov om 
organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 
   Stk. 2. I denne lov dækker begrebet jobcenter også en eventuel særskilt enhed i kommunen, der 
varetager indsatsen over for uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Begrebet jobcenter dækker også 
over en anden enhed i kommunen, der varetager indsatsen over for personer, der er omfattet af § 
2 og som skal have en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i denne lov eller § 13 e i lov om 
sygedagpenge. - NY 

§ 30 b. For personer omfattet af § 2, som har komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan 
eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet 
hermed, kan der med personens samtykke i stedet for »Min Plan«, herunder »Min Plan« med 
uddannelsespålæg, og rehabiliteringsplanens indsatsdel udarbejdes en helhedsorienteret plan. 
Stk. 2. Den helhedsorienterede plan indeholder personens beskæftigelsesrettede indsats og øvrige 
indsatser. Stk. 3. Udarbejdes der en helhedsorienteret plan i stedet for »Min Plan«, fraviges §§ 27-
30. Udarbejdes der en hel- hedsorienteret plan i stedet for rehabiliteringsplanens indsatsdel, 
fraviges § 30 a, stk. 1 og 5, for så vidt angår rehabiliteringsplanens indsatsdel. Stk. 4. Den 
gennemgående og koordinerende sagsbehandler, jf. §§ 68 c og 68 g, udarbejder den 
helhedsorienterede plan for de personer, der deltager i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.  

 

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v  

§6, Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indsatsen kan varetages af en anden enhed i 
kommunen, når der udarbejdes en helhedsorienteret plan.  

 

 

http://jobcenter.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=k2&schultzlink=lov20141482#k2
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Serviceloven: 

Børn og unge: 

§ 140 a. Når kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan til et barn eller en ung, jf. § 140, 
kan kommunalbestyrelsen tilbyde, at de elementer af en handleplan, jf. § 140, stk. 1, 3, 4 og 6, der 
vedrører forældrene, erstattes af en helhedsorienteret plan. For unge mellem 16 og 23 år kan 
kommunalbestyrelsen tilbyde, at handleplanen, jf. § 140, stk. 1-5, erstattes af en 
helhedsorienteret plan. 

Stk. 2. Den helhedsorienterede plan, jf. stk. 1, kan tilbydes forældre og unge med komplekse og 
sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for ind- satserne, og hvor 
der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Det er en forudsætning, at 
forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 16 år, samtykker til, at handleplanen 
erstattes af en helhedsorienteret plan. 

Stk. 3. Den helhedsorienterede plan indeholder de sociale foranstaltninger og indsatser samt 
øvrige relevante indsatser efter anden lovgivning. Den helhedsorienterede plan skal opfylde 
kravene til indholdet af en handleplan efter § 140, stk. 1-5.« 

Voksne: 

I § 141 indsættes som stk. 7: 

»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at handleplanen, jf. stk. 1 og 2, kan erstattes af en 
helhedsorienteret plan, når der er tale om borgere med komplekse og sammensatte problemer, 
hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et 
koordinationsbehov forbundet hermed. Borgeren skal samtykke til, at handleplanen erstattes af 
en helhedsorienteret plan. Erstattes handleplanen med en helhedsorienteret plan skal kravene i 
stk. 3 og 4 fort- sat opfyldes.« 

Integrationsloven: 

Efter § 19 a indsættes: 

»§ 19 b. For udlændinge omfattet af § 16, som har komplekse og sammensatte problemer, hvor 
der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov 
forbundet hermed, kan der med udlændingens samtykke, indgå̊ mål og indsatser fra andre 
sektorområder i integrationskontrakten efter § 19. Herved bliver integrationskontrakten den 
helhedsorienterede plan. Indarbejdelse af indsatser fra andre sektorområder kan ske i forbindelse 
med udarbejdelse af integrationskontrakten, jf. § 19, eller i forbindelse med opfølgning på 
kontrakten efter § 20. 

Baggrund for lovforslaget: 
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Bedre sammenhæng på tværs af sektorområder og myndighedsgrænser indgår derfor som et 
centralt mål i regeringens Sammenhængsreform. Dette indebærer bl.a. et styrket samspil mellem 
indsatser på tværs af lovområder og et opgør med, at den samme borger har flere forskellige 
handle- planer. Samtidig har regeringen og KL med aftalen om kommunernes økonomi for 2018 
aftalt at arbejde for at give kommunerne bedre muligheder for at tilbyde helhedsorienterede 
indsatser på tværs af forvaltninger.  

Med dette lovforslag foreslås det at styrke alle kommuners mulighed for at kunne tilbyde borgere 
en helhedsorienteret plan. Der tages udgangspunkt i regelsættet fra frikommuneforsøget. Den 
helhedsorienterede plan vil kunne omfatte indsatser og tilhørende planer på hhv. social-, 
integrations-, undervisnings- samt på beskæftigelsesområdet.  

Herudover vil øvrige indsatser, hvortil der f.eks. ikke er et plankrav, ligeledes kunne indarbejdes 
i/fremgå af en helhedsorienteret plan. Således er ambitionen, at borgeren kan få én samlet plan, 
der går på tværs af borgerens indsatser og erstatter øvrige sektorspecifikke planer. Forslaget skal 
dermed skabe større gennemsigtighed og overskuelighed i målsætninger og indsatser for 
borgerne. I praksis omtales den helhedsorienterede plan også som Én plan.  

Med lovforslaget ændres ikke på gældende regler om borgerens rettigheder og klageadgang. Der 
ændres ligeledes ikke på, hvordan kommunerne er forpligtet til at udrede borgeren og træffe 
afgørelse om indsatser.  

Lovforslagets enkelte elementer hører under henholdsvis Beskæftigelsesministeriet, Børne- og 
Socialministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.  

Dette lovforslag sigter til at nedbryde nogle af de struktur- elle barrierer, der er for, at 
kommunerne kan tilrettelægge en helhedsorienteret indsats for – og i samarbejde med – bor- 
gerne. Regeringen vil arbejde videre med initiativer, der kan understøtte mere sammenhængende 
indsatser for borgere med komplekse og sammensatte problemer. I den forbindelse kan det bl.a. 
være relevant at undersøge mulighederne for at udvide rammerne for, hvilke planer der kan indgå 
i en helhedsorienteret plan, herunder med f.eks. regionale sundhedsplaner.  

Lovforslaget indebærer ikke et særskilt krav om, at den helhedsorienterede plan skal udarbejdes 
og varetages af én koordinerende sagsbehandler. For personer i et ressourcefor- løb, 
jobafklaringsforløb og for sygedagpengemodtagere, der er visiteret til kategori 3 vil den 
helhedsorienterede plan dog skulle udarbejdes og varetages af én koordinerende sagsbehandler. 
For øvrige borgere, som får en helhedsorienteret plan, vil det være op til de enkelte kommuner, 
hvordan det koordinerede forløb tilrettelægges.  

Formålet med den helhedsorienterede plan er at understøtte en helhedsorienteret indsats for 
borgere med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere 
planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Hensigten er 
således, at indsatserne – i samarbejde med borgeren – tilrettelægges og koordineres med henblik 
på så vidt muligt at understøtte en samlet virksom indsats.  
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I dette arbejde udgør varig beskæftigelse det overordnede og langsigtede mål for unge og voksne 
borgere. Indsatserne skal således – ud fra borgerens forudsætninger og konkrete behov og i dialog 
med borgeren – have beskæftigelse som overordnet og langsigtet mål. For nogle borgere vil varig 
beskæftigelse i mindre grad være inde for rækkevidde. For andre borgere vil de forskellige 
indsatsers timing og koordinering være afgørende for at nå et mål på sigt om varig beskæftigelse. 
For forældre til børn og unge, som har behov for støtte, skal det langsigtede mål om beskæftigelse 
samtidig ses under hensyn til barnets eller den unges samlede behov for støtte, så indsatser over 
for forældrene tager højde for f.eks. forældrenes nødvendige deltagelse i familiebehandling eller i 
møder om barnets eller den unges behov.  

Det er ministeriernes vurdering, at de gældende formålsbestemmelser i sektorlovgivningerne 
allerede rummer mulighed for en sådan sammentænkning med beskæftigelse som overordnet og 
langsigtet mål. Derfor foretages der ikke med dette lovforslag ændringer i sektorlovgivningernes 
formålsbestemmelser.  

Sektorlovgivningernes regler for udarbejdelse af planer medvirker imidlertid ikke altid til at sikre 
en koordineret og helhedsorienteret indsats for borgerne. Samtidig er der i dag begrænsede 
muligheder for at lave én samlet plan for familien.  

Der er derfor et ønske om at understøtte kommunernes mulighed for dels at koordinere og 
sammentænke borgerens og/eller familiens indsatser og dels at skabe større gennemsigtighed i 
forløbet for borgeren og/eller familien. En helhedsorienteret plan kan udgøre et redskab til at 
koordinere borgerens og/eller familiens indsatser og til at understøtte et sammenhængende og 
helhedsorienteret forløb for borgeren og/eller familien.  

Målgruppen for en helhedsorienteret plan er borgere og familier med komplekse og sammensatte 
problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et 
koordinationsbehov forbundet hermed, jf. af- snit 2.1.3.2. Det er for denne gruppe af borgere og 
familier, at indsatserne med fordel kan tilrettelægges ud fra et helhedsorienteret perspektiv, da 
problemerne ofte hænger sammen. Borgerens udfordringer på f.eks. beskæftigelsesområdet kan 
ikke nødvendigvis løses tilstrækkeligt uden blik for de udfordringer, borgeren har på det sociale 
område. Det er for denne målgruppe, at der er størst behov for at understøtte kommunernes 
mulighed for at tilbyde helhedsorienterede og sammenhængende indsatser.  

For at understøtte kommunernes mulighed for at koordinere borgerens indsatser, gives der i 
forhold til beskæftigelsesindsatsen øgede muligheder for at organisere indsatsen for borgere, der 
har flere indgange til kommunen og skal ha- ve en helhedsorienteret plan. 

Organiseringen: 

Med den foreslåede lovændring får kommunerne bedre muligheder for at indrette det 
tværgående arbejde med borgeren. Det foreslås at give kommunerne organisatorisk frihed til at 
tilrettelægge arbejdet med borgere i en helhedsorienteret plan i forhold til 
beskæftigelsesindsatsen, så borgeren i højere grad oplever at have én indgang til kommunen. 
Dette indebærer f.eks., at jobcentrets opgavevaretagelse for en helhedsorienteret plan kan 
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henlægges i en anden enhed i kommunen. Det vil således være op til den enkelte kommune at 
organisere det tværgående arbejde for borgere med komplekse og sammensatte behov.  

Det foreslås, at indsatsen for disse personer kan henlægges til en anden enhed. Den anden enhed 
kan dermed udføre opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen. Herved får 
kommunerne organisatorisk fleksibilitet til at kunne organisere og tilrettelægge den tværgående 
indsats i en forvaltningsenhed og at tilbyde at udarbejde en tværgående og helhedsorienteret plan 
for disse borgere.  

 

 

Borgerens samtykke: 

Den helhedsorienterede plan udarbejdes med borgerens samtykke. Samtykket kan bidrage til en 
generel accept fra borgeren af, at kommunen foretager en tværgående koordinering af indsatser 
og i den forbindelse deler nødvendige oplysninger om borgeren til udarbejdelsen af planen. 
Samtidig er samtykket et vigtigt element i dialogen med borgeren. Såfremt borgeren ikke 
samtykker til udarbejdelsen af en helhedsorienteret plan, vil kommunen skulle udarbejde de 
særskilte planer efter gældende sektorlovgivning.  

Den helhedsorienterede plan udarbejdes i samarbejde med borgeren og skal på den måde 
medvirke til at sikre borgeren og myndighederne et fælles overblik over og sammenhæng mellem 
borgerens indsatser f.eks. på tværs af det sociale område, undervisnings- og uddannelsesområdet 
eller beskæftigelsesområdet.  

 

 

Indsatsområder og ”Én Plan”: 

Den helhedsorienterede plan vil kunne omfatte indsatser og tilhørende planer på hhv. social-, 
integrations-, undervisnings- samt på beskæftigelsesområdet. Herudover vil øvrige indsatser, 
hvortil der f.eks. ikke er et plankrav, ligeledes kunne inddrages i den helhedsorienterede plan. 
Således er ambitionen, at borgeren kan få én samlet plan, der går på tværs af borgerens indsatser 
og erstatter øvrige sektorspecifikke planer.  

For unge under 25/30 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, vil 
uddannelsesplanen/uddannelsespålægget udgøre rammen for den helhedsorienterede plan. 
Dette skal ses i lyset af undervisningsministerens forslag til lov om ændring af lov om vejledning 
om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for 
unge under 25 år) (lovforslag nr. L 201 af 21. marts 2018), som fastlægger regler for den 
kommunale ungeindsats, herunder at unge under 25 år skal have en helhedsorienteret indsats. 
Med lovforslaget skal uddannelses- planen/uddannelsespålægget udgøre én samlet plan for den 
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unge. Dette understøttes via nærværende lovforslag, hvor der bl.a. gives mulighed for, at 
indsatser på det sociale område kan indgå i en helhedsorienteret plan, herunder f.eks. i 
uddannelsesplanen.  

I arbejdet med den helhedsorienterede plan udgør varig beskæftigelse et overordnet og langsigtet 
mål for unge og voksne borgere. Tilrettelæggelse af indsatserne ud fra dette overordnede og 
langsigtede mål vil skulle foretages ud fra borgerens forudsætninger og konkrete behov for støtte. 
For nogle borgere vil varig beskæftigelse i mindre grad være inden for rækkevidde. For andre 
borgere vil de forskellige ind- satsers timing og koordinering være afgørende for at nå et mål på 
sigt om varig beskæftigelse. For forældre til børn og unge, som har behov for støtte, skal det 
langsigtede mål samtidig ses under hensyn til barnets eller den unges samlede behov for støtte, så 
indsatser over for forældrene tager højde for f.eks. forældrenes nødvendige deltagelse i familie- 
behandling eller møder om barnets eller den unges behov.  

Familieplan: 

Det foreslås endvidere, at kommunerne får mulighed for – efter samtykke fra borgeren – at 
udarbejde en helhedsorienteret plan som en samlet familieplan, der omfatter flere personer i en 
familie, og som erstatter de af lovforslaget omfattede sektorspecifikke planer. Vurderingen af, om 
der skal udarbejdes en helhedsorienteret plan, beror som udgangs- punkt på en konkret og 
individuel vurdering, jf. nærmere herom afsnit 2.1.3.3. Indsatserne i en families plan vil altid være 
individuelt henførbare på et eller flere familiemedlemmer med henblik på at sikre, at indsatserne 
lever op til kravene i sektorlovgivningerne.  

Muligheden er tiltænkt familier, hvor familiemedlemmer- nes problemer og behov f.eks. er svære 
at adskille eller håndtere separat. Den helhedsorienterede plan for familien kan omfatte fælles 
mål for familien og omhandle indsatser både for forældre og børn.  

Det er kommunen, der vurderer, om det er meningsfuldt for den enkelte familie at få tilbudt en 
helhedsorienteret plan. Det er ligeledes kommunen der i samarbejde med familien vurderer, 
hvordan den enkelte familie skal afgrænses. Er der et familiemedlem, som ikke ønsker at være en 
del af planen, kan kommunen – i samarbejde med familien – afgrænse planen, således at den 
pågældende ikke er omfattet af den helhedsorienterede plan.  

I de tilfælde hvor et barn eller en ung i familien har en handleplan efter reglerne i servicelovens § 
140, kan barnets eller den unges handleplan indgå som et element i familiens samlede plan, når 
det vurderes at være relevant for at sikre sammenhæng i indsatserne for hele familien.  

Det vil dog være en forudsætning, at barnets eller den unges del af familiens plan fortsat kan 
udskilles særskilt, bl.a. af hensyn til barnets eller den unges selvstændige rettigheder efter 
serviceloven.  

Forholdet til sundhedslovgivningen: 

Kommunerne udarbejder også planer for aktiviteter m.v. på det kommunale sundhedsområde. 
Der er imidlertid ikke krav om, at disse skal udarbejdes som særskilte planer. I det omfang der 
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udarbejdes en plan for kommunens sundheds- indsats for en borger, vil oplysninger om patientens 
helbredsforhold m.v. fra denne plan kunne indgå i en helheds- orienteret plan, hvis betingelserne i 
sundhedslovens regler om tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger m.v. overholdes.  

Integrationsloven: 

Det foreslås, at der gives hjemmel til, at kommunerne kan indarbejde indsatser og mål på andre 
sektorområder i integrationskontrakten. Der ændres ikke ved indsatserne og proceskravene for 
integrationskontrakten og integrationsprogrammet. Det vil sige, at det overordnede mål med 
integrationsprogrammet fortsat er, at udlændingen hurtigst muligt skal opnå ordinær 
beskæftigelse.  

Det bemærkes, at integrationskontrakten efter integrationslovens § 19 vedrører den enkelte 
udlænding, men ikke direkte et evt. barn eller en ung i familien. Det betyder, at 
integrationskontrakten alene kan omfatte de elementer af en handleplan, der vedrører 
forældrene og dermed aldrig kan erstatte en handleplan efter servicelovens § 140 vedrørende 
barnet eller den unge.  


