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Høring over forslag til lov om ændring af lov om en akti
social service, lov om integration af 

(Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer)
med svarfrist den 12

Svar til: 

 
Retspolitisk Forening hilser ideen om at understøtte
og helhedsorienteret i hjælpen til borgere, som har komplekse problemer, velkommen. Hvis 
kommunerne skal lykkes bedre med at hjælpe mennesker, som har mange problemer at slås med, 
er det strengt nødvendigt, at der løsnes op for lovgivningensstramme styring af, hvordan indsatsen 
skal planlægges og ikke mindst opdeles mellem de forskellige forvaltninger. En opdeling som var 
en direkte konsekvens af struktur-

Med gennemførelsen af fleksjob- 
en pligt til, at kommunerne skal iværksætte tværfaglige indsatser i såkaldte ”ressourceforløb” 
overfor borgere, der på grund af komplekse problemsæt ellers styrer i retning mod 
førtidspension.Erfaringerne viser, at det ikke er lykkedes ret godt. Generelt opleves 
ressourceforløbende som mere opslidende end ressourceunderstøttende, og de koordinerende 
sagsbehandlere, som skal få dem til at lykkes, er primært optagede af den beskæftigelsesrettede 
indsats, og har ikke den store indflydelse på, hvordan kommunens øvrige indsatser skrider frem, 
da de er beskrevet i en række andre lovpligtige handleplaner, som er udarbejdet uden skelen til, at 
der også i jobcentret findes en indsatsplan for ressourcefor

Der er således god grund til at finde veje til at gøre det bedre. 

Generelle bemærkninger til lovforslaget

Retspolitisk Forening finder lovforslaget noget rodet og uoverskueligt. Det gør det vanskeligt at 
danne sig et klart overblik over, hvad lovfo

Foreningen finder lovforslaget ganske vidtgående i sin bestræbelse på at give kommunerne frie 
hænder til at tilrettelægge indsatserne for de mest problemramte borgere. I denne bestræbelse 
forsvinder klarheden over, hvilke rettigheder, d
Retspolitisk Forening finder dette problematisk. 

Det synes også ganske uklart, hvilke forpligtelser der pålægges kommunerne med lovforslaget, 
hvorved de medarbejdere, som skal føre det ud i livet, efterlade
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HØRINGSSVAR 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om 
social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love 

(Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer)
med svarfrist den 12. marts 2018. 

Svar til: caw@fm.dk og chrfu@fm.dk 

Retspolitisk Forening hilser ideen om at understøtte, at der kan arbejdes mere sammenhængende 
og helhedsorienteret i hjælpen til borgere, som har komplekse problemer, velkommen. Hvis 
kommunerne skal lykkes bedre med at hjælpe mennesker, som har mange problemer at slås med, 

løsnes op for lovgivningensstramme styring af, hvordan indsatsen 
skal planlægges og ikke mindst opdeles mellem de forskellige forvaltninger. En opdeling som var 

- og kommunalreformen i 2007.  

 og førtidspensionsreformen i 2013 blev der i samme ånd indført 
en pligt til, at kommunerne skal iværksætte tværfaglige indsatser i såkaldte ”ressourceforløb” 
overfor borgere, der på grund af komplekse problemsæt ellers styrer i retning mod 

Erfaringerne viser, at det ikke er lykkedes ret godt. Generelt opleves 
ressourceforløbende som mere opslidende end ressourceunderstøttende, og de koordinerende 
sagsbehandlere, som skal få dem til at lykkes, er primært optagede af den beskæftigelsesrettede 
indsats, og har ikke den store indflydelse på, hvordan kommunens øvrige indsatser skrider frem, 
da de er beskrevet i en række andre lovpligtige handleplaner, som er udarbejdet uden skelen til, at 
der også i jobcentret findes en indsatsplan for ressourceforløbet. 

Der er således god grund til at finde veje til at gøre det bedre.  

Generelle bemærkninger til lovforslaget 

Retspolitisk Forening finder lovforslaget noget rodet og uoverskueligt. Det gør det vanskeligt at 
danne sig et klart overblik over, hvad lovforslaget indebærer.  

Foreningen finder lovforslaget ganske vidtgående i sin bestræbelse på at give kommunerne frie 
hænder til at tilrettelægge indsatserne for de mest problemramte borgere. I denne bestræbelse 
forsvinder klarheden over, hvilke rettigheder, de berørte borgere har som følge af lovforslaget. 
Retspolitisk Forening finder dette problematisk.  

Det synes også ganske uklart, hvilke forpligtelser der pålægges kommunerne med lovforslaget, 
hvorved de medarbejdere, som skal føre det ud i livet, efterlades uden klare retningslinjer for, 

 

 

v beskæftigelsesindsats, lov om 
udlændinge i Danmark og forskellige andre love 

(Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) 

, at der kan arbejdes mere sammenhængende 
og helhedsorienteret i hjælpen til borgere, som har komplekse problemer, velkommen. Hvis 
kommunerne skal lykkes bedre med at hjælpe mennesker, som har mange problemer at slås med, 

løsnes op for lovgivningensstramme styring af, hvordan indsatsen 
skal planlægges og ikke mindst opdeles mellem de forskellige forvaltninger. En opdeling som var 

og førtidspensionsreformen i 2013 blev der i samme ånd indført 
en pligt til, at kommunerne skal iværksætte tværfaglige indsatser i såkaldte ”ressourceforløb” 
overfor borgere, der på grund af komplekse problemsæt ellers styrer i retning mod 

Erfaringerne viser, at det ikke er lykkedes ret godt. Generelt opleves 
ressourceforløbende som mere opslidende end ressourceunderstøttende, og de koordinerende 
sagsbehandlere, som skal få dem til at lykkes, er primært optagede af den beskæftigelsesrettede 
indsats, og har ikke den store indflydelse på, hvordan kommunens øvrige indsatser skrider frem, 
da de er beskrevet i en række andre lovpligtige handleplaner, som er udarbejdet uden skelen til, at 

Retspolitisk Forening finder lovforslaget noget rodet og uoverskueligt. Det gør det vanskeligt at 

Foreningen finder lovforslaget ganske vidtgående i sin bestræbelse på at give kommunerne frie 
hænder til at tilrettelægge indsatserne for de mest problemramte borgere. I denne bestræbelse 

e berørte borgere har som følge af lovforslaget. 

Det synes også ganske uklart, hvilke forpligtelser der pålægges kommunerne med lovforslaget, 
s uden klare retningslinjer for, 
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hvordan de skal arbejde efter lovforslagets vedtagelse. Også dette finder Retspolitisk Forening 
problematisk. 

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at målsætningen er, at der skal gøres 
op med, at den samme borger har flere forskellige handleplaner og, at kommunerne skal sikres 
bedre muligheder for at tilbyde sammenhængende og helhedsorienterede indsatser på tværs af 
forvaltningerne.  

Retspolitisk Forening tilslutter sig disse målsætninger.At formuleringerne antyder, at det skulle 
være nyt, at kommunerne får mulighed for ”at tilbyde” en mere sammenhængende indsats, kalder 
dog på en kommentar, idet der i retssikkerhedsloven fra 1998 blev pålagt kommunerne en helt 
specifik pligt til på dette område at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp, og hvis en 
borger har brug for at få hjælp i længere tid, skal hjælpen tilrettelægges ud fra en samlet vurdering 
af pågældendes situationog behov på længere sigt. At kommunerne ikke lever op til denne 
forpligtelse, er velkendt, men den findes ikke desto mindre.  

Det er derfor af retssikkerhedsmæssig betydning at arbejdet med at indføre Én plan evalueres. 
Hvis Én plan ikke bedrer kommunernes bestræbelser for at sikre den helhedsorienterede og 
sammenhængende indsats, mener Retspolitisk Forening, at der af hensyn til retssikkerhedenmå 
forsøges andre tiltag. 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte dele 

Én Plan 

Det foreslås i lovforslagets § 1, at kommunerne får mulighed for efter en konkret og individuel 
vurdering at tilbyde borgeren eller familien Én plan fremfor adskilte sektorspecifikke planer.  

Dette er en kærkommen afbureaukratisering, og kan – effektueret på en fornuftig måde – afhjælpe 
de konkrete vanskeligheder der opstår, når socialt belastede borgere farer vild i systemet. 

Det foreslås i lovforslagets § 5, at kommunerne får mulighed for at udarbejde Én plan som en 
samlet familieplan. Af bemærkningerne fremgår, at det er med det forbehold, at indsatserne ”altid 
vil være individuelt henførbare med henblik på at sikre, at indsatserne lever op til kravene i 
sektorlovgivningen”.  

Det lyder som en vanskelig opgave at praktisere. Der kan i udsatte familier samlet set være så 
mange forskellige behov og indsatser, som er lovbestemte, at det meget nemt kan risikeres, at Én 
plan for hele familien bliver ganske uoverskuelig, og dermed alligevel ikke sikrer, at hvert 
familiemedlem får en klar plan og den individuelle hjælp, som familiemedlemmet har ret til.  

Der synes heller ikke at være taget stilling til, hvordan kommunen skal forholde sig, hvis ét af 
familiemedlemmerne ikke ønsker at indgå i Én plan for hele familien, men heller ikke ønsker at 
begrunde det. Det kan eksempelvis forekomme, hvis et af familiens medlemmer har et misbrug, 
som resten eller dele af familien ikke kender til, og ønsker at benytte sig af retten i Servicelovens 
§ 101a til anonym ambulant behandling. Hvordan vil man i det tilfælde sikre anonymiteten? Og 
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kan resten af familien fortsat få Én plan? Og kan det familiemedlem, som måtte forlade familiens 
Én plan få sin egen?  

Det fremgår, at lovforslaget tager afsæt i frikommuneforsøg, som har tilvejebragt en række 
erfaringer med at arbejde med Én plan.  

Retspolitisk Forening skal opfordre til, at disse erfaringer udbredes og bl.a. benyttes til at klargøre 
ideen om, at en hel familie kan få Én plan sammen.    

Målgruppen 

Det foreslås i lovforslagets §§ 1,5 og 6, at målgruppen for Én plan er borgere, familier og 
udlændinge, som har ”komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes 
flere planer for indsatserne og, hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed”.  

Det lader til, at betegnelsen”komplekse og sammensatte problemer,hvor der kan eller skal 
udarbejdes flere planer for indsatserne og, hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed” 
har vundet en form for hævd uden at være klart defineret. Det gør det uklart, hvem målgruppen er.  

Det forsøges udfoldet i lovbemærkningernes pkt. 2.3.2, men det beskrives fortsat ikke, hvad 
”komplekse og sammensatte problemer” dækker over. 

Retspolitisk Forening skal opfordre til, at målgruppen for Én plan præciseres - gerne med 
eksempler. 

 
Kommentarer til udvalgte dele af de almindelige bemærkninger 

2.3.1 Én plan 

Det bemærkes, at kommunerne får hjemmel til at udfylde planens indhold med afsæt i en konkret 
individuel vurdering, og at der ikke fastlægges særskilte krav til, hvilke oplysninger der skal indgå 
i Én plan. Det fremgår ligeledes andetsteds i bemærkningerne, at de almindelige krav om, at en 
afgørelse skal være skriftlig og begrundet, også gælder, når borgeren er tilbudt og ikke har afvist 
at få udarbejdet Én plan. 

Retspolitisk Forening betragter dette råderum til, at kommunerne rent faktisk kan lade en konkret 
og individuel vurdering ligge til grund for indsatsen, som en klar forenkling i forhold til de 
eksisterende regler, hvor det i høj grad er målgruppedefineret, hvem der har ret til hvilke tilbud, 
hvornår og hvor længe.  

Det overlader dog ogsåen stor del til den konkrete vurdering, hvorved retstilstanden for borgeren 
svækkes. Da det har været kutyme i mange år, at kommunerne har fået meget klare direktiver, 
som gennem lovgivning har detailreguleret arbejdet på social- og beskæftigelsesområdet, vækker 
det bekymring i Retspolitisk Forening, at man her giver kommunerne total frihed til at gøre, som 
de vil. Ikke mindst fordi de mange specifikke og lovfæstede krav har givet plads til at ansætte 
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medarbejdere, som ikke er socialfagligt uddannede til at arbejde med administrationen af social- 
og beskæftigelseslovgivningen.   

Det er Retspolitisk Forenings vurdering, at et så markant skift i frihedsgraderne som minimum må 
ledsages af efteruddannelse af de medarbejdere, som skal implementere Én plan. Dette bør der 
sættes penge af til i forbindelse med vedtagelsen.  

Samtidig opfordrer Retspolitisk Forening til, at den planlagte evaluering af Én plan inddrager 
borgernes oplevelser ikke mindst i relation til, om de får den hjælp, de har ret til samt, om de 
forvaltningsretlige principper iagttages.  

2.3.3 Kommunernes vurdering 

Det bemærkes, at det er kommunen, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering kan 
tage stilling til, om det er formålstjenstligt, at borgeren får Én plan i stedet for særskilte planer. 
Borgeren kan til enhver tid afvise at få udarbejdet Én plan, og så skal kommunen udarbejde de 
særskilte planer, som efter gældende sektorlovgivninger. Det bemærkessamtidig, at kommunens 
beslutning om at udarbejde Én plan karakteriseres som processuel, og derfor ikke kan påklages.  

Dette synes selvmodsigende og uklart i forhold til borgerens retsstilling. Procesledende 
beslutninger fastsætter ikke, hvad der er eller skal være ret, og er derfor ikke afgørelser i 
forvaltningslovens forstand. Således er det korrekt, at de ikke kan påklages. Alligevel kan 
borgeren til hver en tid afvise at få udarbejdet Én plan. Betyder det, at borgerens afvisning altid 
skal imødekommes?  

Retspolitisk Forening skal opfordre til at det tydeliggøres, hvad borgerens retsstilling er i de 
tilfælde, hvor borgeren ikke ønsker Én plan. 

2.3.4 Organisering 

Det bemærkes, at kommunernes mulighed for at koordinere borgerens indsatser skal understøttes 
gennem øget organisatorisk frihed på beskæftigelsesområdet. Det vurderes samtidig ikke, at der er 
behov for også at øge friheden på de øvrige forvaltningsområder. Den organisatoriske frihed skal 
bevirke, at målgruppen for Én plan oplever kun at have én indgang til kommunen. Lovforslaget 
indeholder tilsyneladende ikke tiltag som adresserer denne ambition, idet det forudsættes at 
kommunernes fleksibilitet til at kunne tilrettelægge indsatsen i Én plan forventes, at en kommende 
forenkling af beskæftigelsesindsatsen løser udfordringen. 

Retspolitisk Forening tilslutter sig ambitionen om, at borgerne i målgruppen kun skal have én 
indgang til kommunen. Foreningen gør samtidig opmærksom på, at en sådan ambition har 
eksisteret siden bistandslovens indførelse, uden at det nogensinde er lykkedes at indfri den. Det 
forekommer derfor vel optimistisk at basere ambitionen om én indgang på en forenkling, som 
endnu ikke er vedtaget. Ikke mindst fordi dernetop på beskæftigelsesområdet i øjeblikket er krav 
om en række planer - eller plantyper – som fortsat vil skulle udarbejdes i tilfælde af, at der ikke 
opnås enighed om at afskaffe dem. 
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2.3.5 Snitflader til den kommunale sundhedsindsats 

Det bemærkes, at oplysningerne om en borgers helbredsforhold kan indgå i Én plan, såfremt 
borgeren (patienten) samtykker. Det bemærkes endvidere, at videregivelse af 
helbredsoplysningerkan ske uden patientens samtykke, når oplysningen må antages at have 
væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling. I forhold til 
videreanvendelse af helbredsoplysninger mv. henvises til muligheden for at anvende 
ministerbemyndigelsen i forslag L 68 (persondatabeskyttelsesloven). 

Retspolitisk Forening finder det vidtgående, at benytte en sådan bemyndigelse i relation til 
indsatserne på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet. Det må forventes, at der i 
forbindelse med samarbejdet med borgerne ud fra Én plan er så solid en dialog med borgeren om 
pgl.’s samlede situation, at eventuelt behov for at inddrage helbredsoplysninger altid kan foregå 
gennem samtykke. 

Retspolitisk Forening skal opfordre til, at der gøres mere ud af at beskrive og præcisere om, og i 
givet fald hvornår, kommunen har pligt til at udarbejde Én plan samt, i hvilket omfang en borger 
selv kan bede om (og har ret til) at få samlet sine handleplaner i Én plan. 

4. Forholdet til reglerne om persondatabeskyttelse 

Lovforslaget kræver angiveligt, at kommunerne får dispensation fra databeskyttelsesloven. Dette 
vil Retspolitisk Forening advare imod. 

Det bemærkes, at kommunerne,for at kunne arbejde systematisk med Én plan, har behov for at 
kunne udsøge borgere, der er i målgruppen samt dele data på tværs af kommunale forvaltninger. 
Det påtænkes, at der skabes hjemmel herfor ved at benytte bemyndigelsen i § 5, stk. 3, i det 
fremsatte forslag til databeskyttelsesloven. Samtidig understreges det, at borgeren eller familien 
til enhver tid kan afvise, at få udarbejdet Én plan fremfor særskilte planer, hvorved borgeren kan 
frabede sig, at oplysninger om indsatser og tilbud m.v. deles mellem kommunale forvaltninger og 
myndighedsområder. 

Det forekommer indgribende og relativt ubegrundet at dispensere fra databeskyttelsesloven midt i 
en tid, hvor datasikkerheden i øvrigt skærpes.  

Begrundelsen af behovet forat samkøre data for at identificere målgruppen, synes søgt,eftersom 
Én plan altid skal tilbydes efter en konkret individuel vurdering. Man må således gå ud fra, at 
arbejdet med Én plan forudsætter en ny og bedre dialog både med borgeren og på tværs af de 
forskellige forvaltninger/medarbejdere, hvorfor delingen af information vel må ske i det daglige 
samarbejde efter samtykket fra borgeren til at udarbejde Én plan.  

Muligheden for at dele oplysninger på tværs af forvaltninger og myndighedsområder er således 
allerede til stede i det omfang, borgeren giver samtykke hertil og er en del af dialogen. Og da Én 
plan ifølge lovforslaget altid skal være et tilbud, som borgeren kan takke ja til, kan man komme 
omkring dette behov ved at indhente et samtykke. Dermed synes der ikke behov for at benytte 
ministerbemyndigelsen i databeskyttelseslovens § 5 stk. 3. 
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Retspolitisk Forening mener, at der bør der være tungtvejende argumentation for behovet for at 
lempe på reglerne om databeskyttelse. Hvis behovet for at samkøre data er begrundet i et ønske 
fra kommunerne om at kunne optælle, hvor mange borgere, det drejer sig om, bør dette behov 
beskrives og begrundes. 

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Det forventes, at forslaget vil have ”en betydelig positiv administrativ konsekvens” for det 
offentlige, idet kommunerne vil kunne udarbejde Én plan frem for flere sektorspecifikke planer.  

Retspolitisk Forening vurderer, at det må vise sig, om det bliver tilfældet. Det, at borgeren har Én 
plan, ændrer ikke på den kæmpe udfordring, det fortsat er at arbejde sammen på tværs af sektorer 
og fagskel for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Denne udfordring synes ikke håndteret 
med lovforslaget ud over, at kommunerne får friere rammer til at organisere sig og muligheden 
for at skrive planen ind i samme dokument. 

Og mens det synes tyndt begrundet, at der er behov for en bemyndigelse til at lempe reglerne for 
databeskyttelse, er der til gengæld behov for, at Én plan er tilgængelig for alle de medarbejdere, 
som involveres i at realisere planen. Dette behov synes ikke håndteret med lovforslaget. 

Retspolitisk Forening skal igen opfordre til, at der tages stilling til, hvordan arbejdet med Én plan 
systemunderstøttes, og at denne systemunderstøttelse indgår i den samlede vurdering af de 
økonomiske og administrative konsekvenser af forslaget. 

Det foreslås, at muligheden for at systemunderstøtte Én plan afdækkes nærmere, men det efter 
Retspolitisk Forenings opfattelse er en klar mangel, at systemunderstøttelsen ikke er på plads fra 
starten.  

Alle erfaringer viser, at der er brug for, at systemunderstøttelsen fungerer fra dag ét, hvis 
udrulningen af nye arbejdsmetoder i det offentlige skal gå godt. 

Retspolitisk Forening skal derfor opfordre til, at arbejdet med systemunderstøttelsen påbegyndes 
hurtigst muligt og er testet og færdiggjort med lovens ikrafttræden 1. juli 2018. 

Andre bemærkninger 

Præcisering af ansvaret for Én plan  

Udover i lovforslagets § 1, som omhandler en ny § 30 b stk. 4 i Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, hvor det præciseres, at det er den koordinerende sagsbehandler, som skal 
udarbejde Én plan for personer, der deltager i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, ses det 
ikke beskrevet i lovforslaget, hvor initiativet til at udarbejde Én plan skal komme fra.  

Ifølge lovforslagets § 4 foreslås det, at en anden enhed end jobcentret får bemyndigelse til at 
træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen, og at denne enhed kan udpege en koordinerende 
sagsbehandler.  
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Det er en klar lempelse af den strengt opdelte indsats, men det fremgår ikke, hvem og hvor der 
skal tages stilling til, om en borger er i målgruppen for Én plan, ligesom det ikke fremgår, om en 
sådan vurdering forpligter kommunen til så også at tilbyde at udarbejde Én plan.  

Det er velgørende, at der ikke lovgives i detaljer om, hvordan kommunerne skal arbejde, men det 
efterlader også borgeren i usikkerhed om retten til Én plan og adgangen til at bede om at få 
udarbejdet sådan en. Det fremgår på side 32, at en borger har ret til at få udarbejdet en ”Min 
plan”, hvis personen beder om det. Her personen også ret til at få udarbejdet Én plan?  

Den manglende stillingtagen til disse spørgsmål skyldesformentlig, at der er tale om et 
forenklingsforslag,som giver kommunerne en sjældent set frihed til at gøre, som de vil. Risikoen i 
dette er imidlertid, at det også giver en udstrakt frihed til ikke at gøre noget.  

Retspolitisk Forening skal derfor igen opfordre til, at borgernes retsstilling tydeliggøres. 

Implementering 

Der er ikke beskrevet noget i lovforslaget om implementeringen ud over, at reglerne forventes at 
træde i kraft 1. juli 2018.  

Retspolitisk Forening skal henstille til, at der tages konkret stilling til, hvordan lovforslaget 
implementeres. Der er tale om et meget omfattende lovforslag, som vil have indgribende 
indflydelse på store dele af det sociale-, beskæftigelses- og integrationsrettede arbejde. De gode 
intentioner, skal jo gerne indfris. 

Retspolitisk Forening skal derfor opfordre til, at ændringslove, bekendtgørelser samt vejledninger 
offentliggøres med respekt for, at kommunerne skal have tid til at få de nye regler implementeret.  
Det vil sige absolut senest 1. juni 2018.  

Der henvises til Statsrevisorernes bemærkninger af 30/3 2016 til Beretning nr. 14/2015 hvor det 
fremgår at ”Statsrevisorerne finder, at det er vigtigt med stort fokus på og tilstrækkelig tid til 
implementeringsfasen i forbindelse med ny lovgivning. Stort fokus er nødvendigt for at sikre 
ejerskab hos de offentlige ansatte, der skal føre ny lovgivning ud i livet, og for at sikre, at 
borgerne ikke oplever en fase med vilkårlig administration i forbindelse med overgang til ny 
lovgivning." 

Retspolitisk Forening skal også afslutningsvist gentage opfordringen til, at lovforslaget ledsages 
af midler til og en plan for kompetenceudvikling af de medarbejdere, som skal sikre dets 
implementering. 

København, den 11. marts 2018 
 

Bjørn Elmquist Bettina Post  
Formand  Medlem af foreningen 


