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DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 
Borgergade 10, 3.sal 
DK-1300 København K 
Tlf: 3373 5000 
www.flygtning.dk 

Høring over udkast til forslag om lov om ændring af lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Dan-

mark og forskellige andre love (Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere 

med komplekse og sammensatte problemer) 

 

Finansministeriet har den 12. februar 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring 

med frist for bemærkninger den 12. marts 2018.  

 

Dansk Flygtningehjælp har ud fra organisationens flygtningemandat bemærkninger 

til den del af lovforslaget, som omhandler flygtninges vilkår specifikt. 

 

Lovforslagets formål er at understøtte kommunernes mulighed for at tilbyde borgere 

med komplekse og sammensatte problemer en sammenhængende og helhedsori-

enteret indsats. Det foreslås at give kommunerne bedre muligheder for at koordine-

re tilrettelæggelsen af borgerens indsatser på tværs af forvaltningsområder til gavn 

for borgeren.  

 

Det foreslås, at alle kommuner får mulighed for efter en konkret og individuel vurde-

ring at tilbyde borgeren eller familien Én plan fremfor adskilte sektorspecifikke planer 

for hver indsats i kommunen. Det vil bidrage til at understøtte en mere tværgående 

og sammenhængende indsats for borgere med komplekse og sammensatte pro-

blemer. Der skal tages udgangspunkt i regelsættet fra Frikommuneforsøg II (2016-

2020).  

 

Én plan skal således udgøre et redskab til at koordinere borgerens og/eller familiens 

indsatser på tværs af sektorlovgivninger og dermed understøtte et sammenhæn-

gende og helhedsorienteret forløb. 

 

Borgere med komplekse og sammensatte problemer modtager ofte flere indsatser, 

og der udarbejdes flere planer for indsatserne i de forskellige enheder i en kommu-

ne, hvor hver enhed fokuserer på enkelte aspekter af en borgers liv. Derudover kan 

der være særlige indsatser for børn og unge i en familie, der kræver forældrenes 

deltagelse i hverdagen. Der kan derfor være overlap mellem de forskellige indsatser 

eller manglende koordinering. 

 

Til Finansministeriet 
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Dansk Flygtningehjælp finder det positivt, at der ud fra et helhedsperspektiv udar-

bejdes en koordineret plan, hvor mål og indsatser fra andre sektorområder kan ind-

gå i integrationskontrakten med henblik på at skabe sammenhæng i den samlede 

indsats for flygtninge. Det er ligeledes positivt, at den samlede indsats tilrettelægges 

under hensynstagen til eventuelle børn, unge og familiens behov for særlig støtte.  

I den sammenhæng vil det være afgørende, at det fremgår tydeligt og klart, hvem 

der har det overordnede ansvar for planen og koordineringen mellem indsatserne. 

 

Ifølge lovforslaget er der behov for at kunne udsøge borgere, der er i målgruppen for 

at få tilbudt Én plan via samkøring af eksisterende data og samtidig behov for at 

kunne dele data på tværs af kommunale forvaltninger med henblik på at kunne ud-

arbejde Én plan i samarbejde med borgeren.  

 

Dansk Flygtningehjælp finder det positivt, at en borger eller familie til enhver tid kan 

afvise at få indarbejdet mål og indsatser fra andre sektorområder i integrationskon-

trakten og dermed frabede sig, at oplysninger om deres indsatser og tilbud mv. de-

les mellem kommunale forvaltninger og myndighedsområder.  

 

Dansk Flygtningehjælp vil gerne opfordre til, at der er en særlig opmærksomhed 

omkring flygtninges inddragelse og viden om, hvad Én plan indebærer, da flygtninge 

kan have udfordringer i forhold til at forstå, hvad begreber som samkøring af data, 

videregivelse af fortrolige oplysninger, tavshedspligt og samtykke betyder i praksis. 

Det er afgørende for flygtninge, som for alle andre borgere, at der gives et informe-

ret samtykke. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Christian Friis Bach 

Generalsekretær 

Dansk Flygtningehjælp 

E-mail: christian.friis.bach@drc.dk  

Direkte tlf. +45 3373 5130 
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